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15, 20, 29 och 36 i 
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och 28 i ungdoms- 

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

LILLA KANIN LEKER
JÖRG MÜHLE
ÖVERSÄTTNING ANNA BOGAEUS
ALFABETA 22 SIDOR

SNIGEL PÅ GLID  
HANNA ALBREKTSON
LILLA PIRAT. 20 SIDOR

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.

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!

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

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 rea-
listiska. 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 bilderboks-
djungeln. 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 småbarns-
boken 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 för-
tjust 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 barn-
filmen, 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 barn- 
bibliotekarie vid Umeå stadsbibliotek 

Vi som väljer
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läst
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KRÅKAN SÄGER SEN!
JUJJA WIESLANDER
BILD: SVEN NORDQVIST
RABÉN & SJÖGREN. 20 SIDOR

EN BUSIG BANAN
EMMA VIRKE
LILLA PIRAT. 16 SIDOR

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

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.

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

MAALIN KA MID AH MAALMAHA DUGSIGA XANNAANADA 
EN DAG PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN 
MARIA NILSSON THORE. ÖVERSÄTTNING: MUSA M. ISSE. FENIX. 33 SIDOR

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

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.

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.

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.  

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”.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

SOMALISKA 
/SVENSKA

SOMALISKA
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TITTA LILL-HANS
BARBRO LINDGREN
BILD: ARON LANDAHL
KARNEVAL. 40 SIDOR

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!

Vill
läsa!

Har
läst

BAL SUG SAHRAAY
VÄNTA, SICKAN 
SOFIA RÅDSTRÖM 
ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE 
SOMABOOKS. 32 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.

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.

SOMALISKA

Vill
läsa!

Har
läst

GUSTEN GRÅTER 
SARA GIMBERGSSON
LILLA PIRAT. 20 SIDOR

DARTANJANG SJUK
BARBRO LINDGREN
BILD: SARA OLAUSSON
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

VID HAVET 
ANNE-KATHRIN BEHL
ORDALAGET. 10 SIDOR

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.

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-i-
prick humor.

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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– upptäck Polarbibblo!

Polarbibblosne åadtjoeh 
dov mielie govlesåvva. 

Datne maahtah tjaeledh, 
lohkedh jih spealadidh. 
Jis sïjhth guvviedidh, 
maahtah aaj guvvide 

seedtedh.

Tufsan är jätteledsen. Hon fryser och är 
hungrig. Det är snöstorm och kallt i park-
en där hon är. Det är en månad sedan 
bilen krockade nu. Husse försvann och 
Tufsan blev ensam kvar.

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 me-
änkieli 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 bör-
ja med är det helt gratis att använda 

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 skatt-
kista 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

Polarbibblossa  
sie saat äänesti 

kuuluhviin! Sie saatat 
kirjottaa, lukea ja 

pelata meänkielelä. 
Eli miksi ei lähättää 

riittauksen?

Polarbibblos sáhtát 
geavahit jienas! Sáhtát 
čállit, lohkat ja spellat 
davvisámegillii. Manin 
it sádde gova maid leat 

sárgun midjiide?

Polarbibblon dån  
oattjo javllat ietjat  

vuojnov! Dån besa tjállet,  
låhkåt ja spieledit julev- 
sámegiellaj. Jali manen 

ij sisirádjat tjuorggusav?
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EN HUNDDAG 
SARA GIMBERGSSON
OPAL. 32 SIDOR

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.

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! 

JAGA INTE OSS 
EVA LINDSTRÖM
ALFABETA. 32 SIDOR

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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ÅTTA SMÅ KATTUNGAR
ULF NILSSON
BILD: LISEN ADBÅGE
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR

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.

Vill
läsa!

Har
läst

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 ungdoms- 
boken 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. 

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 parallell- 
text, svenska och ett annat språk i 
samma bok. Det är lite pyssel med att 
få till en bra mix.

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 serie- 
bok på rumänska, Dumenica pierduta, 
av Ileana Surducan från Rumänien. 
Det är en komisk men tankeväckande 
saga om ett land där alla veckor sak-
nar söndagar!

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

Vi som väljer

BIL
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EN NOSHÖRNING SOM HUSDJUR
JULIA GROTH
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

TANT SOL
LOTTA GEFFENBLAD
LILLA PIRAT. 32 SIDOR

RÖSTA PÅ VARGEN!
DAVIDE CALI
BILD: MAGALI CLAVELET
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
LILLA PIRAT. 40 SIDOR

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. 

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.
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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 bond-
gården. 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!

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

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

ASTONS STENAR
LOTTA GEFFENBLAD
ÖVERSÄTTNING: FLORA MAJDALAWI
FENIX. 26 SIDOR

 مريّي )Myrri( هي الفتاة األكرث وحدًة يف كّل العامل! حزينة وليس هناك من تلعب معه. ولكن
 فجأة تتحول سجادة جدتّها إىل شاطئ، وحوض االستحامم )البانيو( إىل بحر، وتسافر مريّي مبحرًة
 يف سفينتها ذات األرشعة. فجأة تكتشف ساحالً وعليه قرص فخم. يف القرص تسكن القيرصة. تنظر

 مريّي بحذر من فتحة الباب، هل ستجرؤ عىل الدخول؟ كتاب عن كيف تستعيد ثقتها بنفسها
مع رسوم منسقة بشكل جميل مع الَنص. متوفر باللغة الفنلندية أيضاً.

 أخرياً أصبح هذا الكتاب املصّور املحبوب وذو الشعبية الواسعة متّوفراً باللغة العربية! يشعر
 أسعد باألسف عىل جميع األحجار التي ينهمر عليها املطر يف الخارج وتشعر بالربد. لذلك فهو

 يأخذها ويضعها يف الرسير ويضع عليها غطاء. ويقوم بجلب املزيد واملزيد منها ويف النهاية
 ميتلئ البيت باألحجار. تقرتُح أمه عليه: رمبا ميكننا نقل األحجار إىل شاطئ دافئ ومشمس؟

 تكتب لوتّا َغفينبالد بشكل جميل ومتعاطف عن الرغبة يف العناية بجميع األشياء والناس
املوجودين يف محيطنا. الكتاب متوفّر أيضاً باللغتني الصومالية والسويدية.

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 upp-
täcker 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 samspe-
lar 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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ARABISKA ARABISKA

أنِت َجميلٌة
أحجاُر أْسَعد
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ELISE GRAVEL
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA RINGERTZ
NATUR & KULTUR. 60 SIDOR

EN HÄRLIG DAG MED VÄNNER 
PHILIP WAECHTER
ÖVERSÄTTNING: ERIK TITUSSON
LILLA PIRAT. 40 SIDOR

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.

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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TVÅ SMÅ RIDDARE
BJÖRN F. RØRVIK
BILD: ALICE BJERKNES LIMA DE FARIA
ÖVERSÄTTNING: PIJA LINDENBAUM
LILLA PIRAT. 52 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 verk-
ligen 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.

Vill
läsa!

Har
läst

SIGURFLJÓÐ Í GRÆNUM HVELLI 
VIKTORIA OCH DEN GRÖNA EXPLOSIONEN
SIGRÚN ELDJÁRN 
PIONIER PRESS. 46 SIDOR

ÜÇ GRAF TEKELER/BOCKARNA BRUSE
HENRIETTE BARKOW. BILD: RICHARD JOHNSON 
ÖVERSÄTTNING TILL TURKISKA: TALIN ALTUN
ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA: KARIN SOHLGREN
NDIO. 24 SIDOR

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 güç-
lerinin 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.

En dag när Viktoria tappat sin tredje mjölktand händer något märk-
ligt. 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. 

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ISLÄNDSKA
/SVENSKA

TURSKISKA
/SVENSKA
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NY I STAN
MARTA ALTÉS
ÖVERSÄTTNING: KARIN BERG
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

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

EN HEMLIG VÄG 
KATARINA STRÖMGÅRD
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

DEN STORA DRAKSTRIDEN
YVONNE HOFFMAN
BILD: CHRISTEL RÖNNS
OPAL. 32 SIDOR

HÄR ÄR ALLA ANDRA 
MIMI ÅKESSON
BILD: LINDA BONDESTAM
NATUR & KULTUR. 32 SIDOR

DET SOM KÄNNS FÖRBJUDET 
ANNICA HEDIN
HANNA KLINTHAGE
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

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!

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. 

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.

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.
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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. 

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? 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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BRA JOBBAT, MAMMA PINGVIN
CHRIS HAUGHTON
ÖVERSÄTTNING: GUNILLA HALKJAER OLOFSSON
LILLA PIRAT. 40 SIDOR

NU CYKLAR VI
DAVID HENSON
OPAL. 32 SIDOR

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.

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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LEO OCH GORGONENS  
FÖRBANNELSE
JOE TODD-STANTON
ÖVERSÄTTNING: THOMAS GRUNDBERG
BONNIER CARLSEN. 59 SIDOR

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 illu- 
strationer. En bok som skulle kunna 
ha varit mitt sex åriga-jags favorit. 

Vill
läsa!

Har
läst

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

ASMA WAY DHIBSATAY WALAALKEEDA YAR 
ASMA ÄR TRÖTT PÅ SIN LILLEBROR
RAHMA RODAAH. BILD: FUUJI TAKASHI. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE
SOMABOOKS. 32 SIDOR

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.

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 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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ENGELSKA SOMALISKA
Syskonrelationer! 
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GALET MÅNGA BONUSFÖRÄLDRAR
KIM FUPZ AAKESON
BILD: SIGNE KJAER
ÖVERSÄTTNING: YLVA KEMPE
BERGHS. 40 SIDOR

FARLIGA SKOGEN 
SANNA BORELL
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

MORMOR, MAX OCH JAG
MATTIAS DANIELSSON
BILD: JONNA BJÖRNSTJERNA
ALFABETA. 32 SIDOR

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.
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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.

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!

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

EN ANNORLUNDA HÄST 
TANIA GORYUSHINA
TYANACHU. 32 SIDOR

Конячку намалювали фіолетовою, без шиї, із занадто 
короткими ніжками та вигнутою спиною. Їй сумно від 
того, що вона не схожа на довгоногу іграшкову конячку-
красуню 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.

UKRAINSKA

Не така конячка

Vill
läsa!

Har
läst
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LILLI, LÁVRE JA SAIVOKANSA/LILLI, LÁVRE OCH SAIVOFOLKET
ELIN MARAKATT. BILD: ANITA MIDBJER. NDIO. 26 SIDOR

VILMA JA ESIKOULU/VILMA OCH FÖRSKOLAN
LINA STOLTZ. BILD: MARTA BENCIVENNI. ÖVERSÄTTNING: BENGT POHJANEN
BARENTS PUBLISHER. 21 SIDOR

Lilli on loppukesän päivänä suolla poimimassa lakkoja pikkuvel-
jensä 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 on-
neksi joutsen vie hänet takaisin Lillin luo. Hieno ja kauniisti kuvi-
tettu 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 trakto-
ri 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 Saivo-
folket. 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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

FINSKA
/SVENSKA

MEÄNKIELI
/SVENSKA

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

RÄVENTYR 
MALTE PERSSON
BILD: KRISTIN LIDSTRÖM
MIRANDO BOK. 32 SIDOR

DAGEN ALLT GICK SNETT 
VÉRONIQUE MASSENOT 
BILD: STÉPHANE NICOLET
ÖVERSÄTTNING: ELIN SVAHN
OPAL. 32 SIDOR

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. 

Följ med på ett räventyr uti skog och 
myr. Följ räven vart den än i världen 
styr. Räventyr lyder inga lagar, ett rä-
ventyr 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 bilderboks- 
poesi, 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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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EN RESA MED EN MASKIN SOM KAN ÅKA VART SOM HELST 
VOLF BULBA. ÖVERSÄTTNING: VELVL CHERNIN
OLNIANSKY TEKST. 40 SIDOR

NÄR MAMMA MU MÖTTE KRÅKAN FÖRSTA GÅNGEN
JUJJA WIESLANDER. BILD: SVEN NORDQVIST. ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIMA
DAR AL-MUNA. 25 SIDOR

 מָאל זיך ָאּפ ַאז דו הָאסט געהַאט ַא מַאשין, ַאן אומעטום־גײער, װָאס ממש ֿפָארט
 אין יעדער ָארט! ָאט ַאזַא צַײט־מַאשין הָאבן אויֿפגעבויט די קינדער אין דעם ָא

 ביכל און ַאזוי קערן זײ זיך אום צוריק אין דער צַײט. זײ בַאזוכן די ּפירַאמידעס און
 דעם סֿפינקס אין אורַאלטן מצרים, דָאס אורַאלטע גריכלַאנד און רוים, ריטער און

 מַאטרָאסן. זײ ֿפָארן ַארום ביז דער צַײט ֿפונעם דַאמֿפמָאטָאר. דָאס ביכל, ערשט
 געשריבן אויף העברעיִש, איז געשריבן און ֿפַאנטַאזיעדיק אילוסטרירט ֿפונעם

 יׂשראלדיקן קינסטלער װָאלף בולבַא.

 کتاب های متعددی در مورد گاو مهربان و زاغ بداخالق وجود دارد که در این کتاب از
 چی قسم معرفی شدن آنها با همدیگر مطلع می شویم. یک روزی خانم گاوه، ممه مو بطور
 تصادفی با آقا زاغه روبه رو می شود. وقتی که با همدیگر گپ می زنند، خانم گاوه می فهمد

 که آقا زاغه غمگین است. فردا اولین سالگرٔه تولد آقا زاغه است و او ناراحت است که کسی
 برایش تجلیل منی کند. اما زاغ منی خواهد که خانم گاوه از این موضوع با خرب شود. زاغ

 عصبانی است و قسمی معلوم می شود که منی خواهد زیاد با او صحبت کند. اما خانم گاوه
بسیار دلش می خواهد 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!

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

JIDDISCH DARI

ַא רַײזע מיט ַא מַאשין װָאס ֿפָארט אין יעדער ָארט  وقتی که ممه مو برای اولین بار زاغ را مالقات میکند

TROMBEN
MO YAN
BILD: ZHU CHENGLIANG
ÖVERSÄTTNING: ANNA CHEN GUSTAFSSON
VOMBAT. 36 SIDOR

GODNATTÄVENTYRET 
MAGNUS LJUNGGREN
PER GUSTAVSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

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!

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. 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ESTER ARG OCH DAISY GALEJ FIRAR 
FÖDELSEDAG
ANNA PLATT 
BILD: MARIE KÄLLSTRÖM
SPEJA. 40 SIDOR

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.

Vill
läsa!

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

BU OCH BÄ OCH STACKARS BO
LENA LANDSTRÖM. BILD: OLOF LANDSTRÖM. ÖVERSÄTTNING: JALILA SALIM
DAR AL-MUNA. 44 SIDOR

 داستانی زیبا و آهنگین بر اساس یک قصه عامیانه قدیمی ایرانی. در شبی بارانی یک نفر در
 خانه پیرزن را می زند. پشت در یک کالغ است. سپس یکی یکی رس و کله حیوان های دیگری

 پیدا می شود که می خواهند از هوای طوفانی در امان مبانند. کلبه کوچکش خیلی زود پر
 می شود. صبح که می شود همه می خواهند پیش آن پیرزن مهربان مبانند. شاید بتوانند نفعی

به هم برسانند و همچنان با هم زندگی کنند؟ منت دوزبانه روبه روی هم.

 خانم و آقای الندسرتوم چندین کتاب در مورد گوسفندان جذاب و نسبتا جالبی با نام بع و
 بو نوشته اند. فعالً یکی از این کتاب ها به لسان دری موجود است. آنها در این کتاب، در حال

 بایسکل سواری هستند. آنها می روند تا ببینند آیا دوستشان با می خواهد با آنها بازی کند یا
 خیر. بایسکل جدید با بسیار مقبول است و سه گِیر و یک َهندبریک دارد، اما متاسفانه امروز
 صحتش خوب نیست. آنها به  خاطر با ناراحت هستند بنابراین برای او عینک آفتابی می خرند.

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 hand-
broms, 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…

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

DARI
PERSISKA
/SVENSKA

مهامن های ناخوانده
بع و بو و بیچاره با

KATTERNAS Ö
MASOUD GHAREHBAGHI
ÖVERSÄTTNING: FELICIA SJÖÖ
OPAL. 40 SIDOR

HUR VET MAN ATT EN HUND 
NAIMA CHAHBOUN
BILD: JOANNA HELLGREN
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

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.

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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

DEN LILLA LILLA SJÖJUNGFRUN
KLARA NORDIN STENSÖ
RABÉN & SJÖGREN. 32 SIDOR

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.

Vill
läsa!

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

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 tillsam-
mans. 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.

Vill
läsa!

Har
läst

NORD- 
SAMISKA
/SVENSKA

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

ÅRETS BÄSTA DAGAR
OKSANA LUSHCHEVSKA. BILD: TANIA GORYUSHINA.  
TYANACHU. 26 SIDOR

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. 

Vill
läsa!

Har
läst

UKRAINSKA

Найкращі дні року
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Möt Boktuggarna!
— 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, 

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 famil-
jer. 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.

Bebisarnas egen bokcirkel i Enköping

”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. 

MÖT BOKTUGGARNA
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Text: Nina Suatan
Foto: Susanne Kronholm

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.

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.

HOLGER  
OCH  
CLEO  
TIPSAR
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A VALPEN VILLE
MARGARETA NORDQVIST
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

VÄRLDENS SÄMSTA  
SOMMARJOBBARE
ANNA HANSSON
BILD: MARIA KÄLLSTRÖM
HEDVIG. 38 SIDOR

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.
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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 följ-
samma illustrationer som spritter  
av glädje.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

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

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 ock-
så när man behöver bli av med en elak 
kompis. Flugo är den pålitlige kamra-
ten för alla som precis börjat läsa. En 
eller ett par meningar på varje sida 
och underbara illustrationer. Läsnivå 2 
av 5 på Hegas lässkala.

Vill
läsa!

Har
läst

LIVET SOM ISA.  
PAPPAS HEMLIGA DEJT!
THOMAS HALLING
BILD: JOHANNA ARPIAINEN
HEGAS. 30 SIDOR

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. 

Vill
läsa!

Har
läst

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

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. Kan-
ske var det där mitt stora fordonsin-
tresse väcktes.

Ditt bästa läsfrämjandetips?
Se till att det finns böcker fram-
me 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!

En Börja-läsa-bok som sticker ut i år?
Serietecknaren Jonas Olssons debut-
bok som författare handlar om Riddar 
Klant och är en fullständig kanonad 
av myllrande detaljrika bilder med 
en burlesk och absurd serietidnings-
humor och minimalt av ord.

En kapitelbok som sticker ut  
lite extra i år?
Emma Johansson lyckas med det svåra 
konststycket att balansera magi, spän-
ning och vardagshumor i nya boken 
Kraften. Boken är den avslutande delen 
i en trilogi som inleddes med Underjor-
den och Spådomen och är inget annat 
än ett litet mästerverk.

Kan du se några teman i årets ut-
givning 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.

Vi som väljer

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

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

CITY BOIS. BÄSTISAR PÅ PLAN
ANDERS BLENTARE
BILD: SARA ISRAELSSON
HEGAS. 26 SIDOR

LABYRINTEN
PETRUS DAHLIN
BILD: JOHANNA KRISTIANSSON
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

UFOSPANARNA
ANNIKA WIDHOLM
BILD: JONNA BJÖRNSTJERNA
HEGAS FÖRLAG. 30 SIDOR

Fantasi och humor. Tuffa gängets led-
are, 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 nybörjar- 
läsaren som vill ha fart och fläkt.

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? Fot-
bollsdramatik och starka känslor. Fin 
och verklighetstrogen skildring om 
vänskap och vardagen i ett fotbollslag. 
Läsnivå 3 av 5 på Hegas lässkala.

Hur roligt är det att sitta på fritids och 
rita, när man kan smyga ner i källaren 
där det sägs att en död vaktmästare ir-
rar 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”. Pet-
rus 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.

Humor mitt i prick för dataspelsglada barn. En dag bultar det på Noas dator-
skärm. En liten figur trycker näsan mot skärmen och vill ut! Det är en dataspels-
figur 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. 
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RIDDAR KLANT.  
VÄCK INTE PRINSESSAN!
JONAS OLSSON
HEGAS. 25 SIDOR

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 ny-
börjarläsaren. Läsnivå 1 av 5 på Hegas 
lässkala.

Vill
läsa!

Har
läst

Burlesk 
Crazyhumor

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

 الكتاب جزء من سلسلة مدرسة تيغر أندرشون للحيوانات، حيث يقوم الطفالن لَيفي ولُو مبساعدة
 تيغر يف العناية بالحيوانات املريضة. أما اآلن فقد متاثلت جميع الحيوانات للشفاء ورحلت ومل يعد
 للَيفي ولُو ما يفعالنه. لحسن الحظ ميكنهم أن يرافقوا تيغر ملساعدته يف السوق. فجأة يعرثان عىل
 حقيبة تركها أحدهم. ومن الحقيبة يسمعان صوتاً ضعيفاً... للقرّاء املبتدئني، فصوٌل قصرية ورسوٌم

تدعم رسد القصة. متّوفر أيضاً باللغتني الصومالية والسويدية.

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.

ARABISKA

För  
djurälskaren 

صوٌت يف الحقيبة

Vill
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SUPER POTATO.
FÅNGAD I RYMDEN 
ARTUR LAPERLA
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA BROCK
HEGAS. 54 SIDOR

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

KUSINERNA KARLSSON. 
VILDINGAR OCH VOMBATER 
KATARINA MAZETTI, AURÉLIEN D’ALMEIDA,  
BILD: AURORE DAMANT 
ALFABETA. 48 SIDOR

I Vildingar och Vombater har kusiner-
na 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-Po-
tato?! 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 drott-
ning: Snövit. Forskarna har tagit fram 
en robot med alla egenskaper som en 
drottning ska ha: Snäll, modig, klok… 
Den nuvarande drottningen blir liv-
rädd 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!
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Tokigt 
rymdäventyr!

Flippade sagor!

DUMINICA PIERDUTA
DEN FÖRSVUNNA SÖNDAGEN
ILEANA SURDUCAN
PRONOIA IMAGINE UTOPIAS. 63 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.

RUMÄNSKA

SERIE
R

6–9 Å
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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.

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. 
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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 Lind-
ström 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?”

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

TRYGGT  
OCH  

MÄRKLIGT

LÄNGTAN  
EFTER SAM-
HÖRIGHET

TILLVARONS  
OVISSHET

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  
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DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN. 
KRAFTEN
EMMA JOHANSSON
BILD: ELWIRA PAWLIKOWSKA
OPAL. 180 SIDOR

BOKHUNDEN EDGAR OCH  
RYMLINGEN
INGRID JÖNSSON
BILD: ANNA WESTIN
BETA PEDAGOG. 30 SIDOR

LALEH OCH LOPPISLIGAN
MAJA-STINA SKARSTEDT
BILD: HEDVIG WISSELGREN
IDUS. 126 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.

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

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.

Vill
läsa!
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MONSTERHOTELLET.  
SNÖMONSTRET
ANNA HANSSON
BILD: ANDRÉ HÖGBOM
BETA PEDAGOG. 32 SIDOR

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.
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SPÖKRÄDDARNA.  
DET INSTÄNGDA SPÖKET
PETRUS DAHLIN
BILD: SOFIA FALKENHEM
RABÉN & SJÖGREN. 96 SIDOR

SPÖKBYRÅN.  
FALLET MED DEN FARLIGA DIMMAN
KRISTINA OHLSSON
BILD: MOA WALLIN
BONNIER CARLSEN. 112 SIDOR

NINJA KID 5.  
NINJAKLONERNA
ANH DO
ÖVERSÄTTNING: SABINA SÖDERLUND
BILD: ANTON EMDIN
B/WAHLSTRÖMS. 192 SIDOR

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

HOCKEYLAGET TIGRARNA.  
TJEJER FÅR JU INTE TACKLAS.
LINA LENNARTSDOTTER ELMBLAD
BILD: ANNA STRINDBERG
IDUS. 83 SIDOR

BEPPE OCH FARMOR.  
BEPPE MÅR KONSTIGT.
BEPPE SINGER
BILD: LENA FORSMAN
HEDVIG. 43 SIDOR

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! 

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 spöklabo-
ratorium. 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 igen-
kännbara situationer. Rikt illustrerad 
med svartvita illustrationer.

I serien Spökbyrån är det Elsa och Kalle 
med högkvarteret i Gula slottet i Dim-
dalen 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. 

Galet roligt från början till slut. Ninja 
Kid är tillbaka i en femte bok. Här låter 
den uppfinningsrika farmodern till-
verka 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 serietecknings-
lika svartvita illustrationer gör boken 
lika lätt som rolig att läsa. 

Det är en stor sak att börja i fjärde 
klass och mycket att tänka på. Kom-
pisar 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. 

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 igenkän-
ning för alla idrottare oavsett sport. 
Enstaka svartvita illustrationer fångar 
stämningen fint.
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SKOLAVSLUTNINGEN
JOHANNA SCHREIBER
BILD: FRIDA MALMGREN
B/WAHLSTRÖMS. 85 SIDOR

JACKS ÖDE. 
VARGAR PÅ T-CENTRALEN
MARTIN OLCZAK
BILD: ANNA SANDLER
RABÉN & SJÖGREN. 96 SIDOR

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. 

26

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

VILKEN SMASH!
JOAKIM PERSSON
BILD: MARIANNE SUND
IDUS. 38 SIDOR

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!

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.
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MARYAM OCH SVÅRKÄNSLAN
MINOO SHAMS
BILD: KATARINA STRÖMGÅRD
BONNIER CARLSEN. 144 SIDOR

HOPPA HÖGT. VILDE!
JENNY BICHO
BILD: ANDREA FEMERSTRAND
BONNIER CARLSEN. 120 SIDOR

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 

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.
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Käpphästar! 
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STORMSEGLARNA.  
RÄDDA SKÖLDPADDORNA
JEN MARLIN
BILD: IZZY BURTON
ÖVERSÄTTNING: SOFIA LINDELÖF
BERGHS. 105 SIDOR

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

SUPERCOOLA HJÄLTEGÄNGET  
OCH ZOMBIESKOLAN
JOHAN WANLOO
LILLA PIRAT. 80 SIDOR

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.

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 berättel-
se. Första delen i en ny serie där vår 
hotade natur och miljö står i fokus för 
dramatiska äventyr.

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 hen-
nes 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 avslutan-
de boken i serien om Kerstin med 
stämningsfulla svartvita illustrationer. 
Perfekt för högläsning.
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LE GLÁTI PO TANTO –PE LE GAVÁ 
BARNEN PÅ TANTO – SOMMARTURNÉ
FRED TAIKON. BILD: JONAS RAHM. ERG FÖRLAG. 39 SIDOR

SMÅTROLLEN OCH DEN STORA ÖVERSVÄMNINGEN
TOVE JANSSON
ÖVERSÄTTNING: SUKAINAH IBRAHIM
DAR AL-MUNA. 56 SIDOR

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.                  

 هذا هو الكتاب األول عن املومنّي والذي تّم تأليفه يف 1939. يختفي املومنّي األب وتخرج
 املومنّي األم واملومنّي ليحاوال العثور عليه. يف الوقت نفسه يرضب املنطقة طوفان عظيم يزيد

 من صعوبة البحث. السفرة تصبح مثرية حيث يلتقون بشخصيات من بينها hatti fnattar، وأسد
 النمل myrlejon، وhemul، وطائر Maraboustork. بعض الشخصيات طيب والبعض اآلخر

رشير إىل حّد ما. ورمبا سيجدون املومني األب.

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.

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…
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ARABISKA
ROMANI

(KELDERÁS)
/SVENSKA

عائلة املومنّّي والطوفان العظيم
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R FAMILJEN KNYCKERTZ OCH  
DAMEN MED FJÄDERBOAN
ANDERS SPARRING
BILD: PER GUSTAVSSON
NATUR & KULTUR. 60 SIDOR

EN HUND TILL HEDDA
PERNILLA GESÉN
BILD: EMMA GÖTHNER
LILLA PIRAT. 173 SIDOR

Hos familjen Knyckertz är allt tvärt-
om. Mamma och pappa vill att lilla 
Ture ska bli kriminell. Men Ture vill 
inte vara kriminell. Han vill vara he-
derlig. 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. Jul-
kalendern i TV var bra, men böckerna 
är ännu bättre. Mycket tack vare Per 
Gustavssons lite skeva och skruvade 
sätt att illustrera.

Hedda önskar sig en hund i födelse-
dagspresent. Istället får hon en skate-
board 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 vardags-
berättelser 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!
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ÄLSKADE SIGGE
LIN HALLBERG
BILD: MARGARETA NORDQVIST
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

BERÄTTELSER FRÅN VALLEBY.  
DET MYSTISKA BREVET
MARTIN WIDMARK
BILD: HELENA WILLIS
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

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.

Sidorna sprudlar av berättarglädje 
när radarparet bakom Lasse-Maja-
böckerna 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. 
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GILLIS. LÅNEHAMSTER OCH  
ANDRA PIRRIGHETER
MALIN LINNEROTH
BILD: HANNA GRANLUND
ALFABETA. 144 SIDOR

BRÅKDRAKARNA FLYTTAR IN
NATALIE JANE PRIOR
BILD: SIMON HOWE
ÖVERSÄTTNING: CARINA JANSSON
B/WAHLSTRÖMS. 187 SIDOR

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. 

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.
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JAG SKA KLARA DET!
LISBETH PAHNKE-AIROSTO
BILD: KAJSA HALLSTRÖM
SPEJA. 56 SIDOR

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 program-
met och Beppe vill vinna såklart. 
Mysig berättelse med charmiga bilder 
i retrostil – och med en stark Beppe i 
fokus.
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Hittar du de fyra omslagen i denna katalog? 
Ringa in dem och ange vilka sidor de finns på:
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FÅNGA NATTEN.   
STOPPA LÄGGDAGS!
DAVID HENSON
OPAL. 64 SIDOR

LISBET OCH SAMBAKUNGEN.  
EN APELSIN BLAND PÄRON
EMMA KARINSDOTTER
BILD: AGNES JAKOBSSON
BONNIER CARLSEN. 128 SIDOR

ÖRNFOLKETS HEMLIGHET. 
TROLLKARLENS TORN
PATRIK BERGSTRÖM
BILD: FILIPPO VANZO
LILLA PIRAT. 96 SIDOR

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 pensio-
nerad hemlig agent som gör allting 
tvärtom. När hon kallas till föräldra-
möte på Lisbets skola, ”päronmöte”, 
klär hon ut sig till apelsin. För det är 
väl en maskerad där alla andra kom-
mer 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.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!
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Äventyr och fantasy 
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skapar magi  
tillsammans
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En regnig dag beger vi oss 
till Slaktargården på Söder-
malm i Stockholm, ett kvarter 
med trähus från 1700-talet. 
Här, i ett prydligt litet kontor, 
skapar Ylva Hällen och Sara 
Edwardsson storslagna  
magiska världar. 

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 bestäm-
de 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 månda-
gar, 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. 

Det märks att duon är bra på att peppa varan-
dra. 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 mys-
terium som sakta rullas upp. Som hon hamnar i 
ofrivilligt och måste ta tag i, säger Ylva.

– 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 proces-
sen, menar hon.

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 hit-
tills 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 osyn-
lig 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 för-
utsättningar. ”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.
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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 komplette-
rar vi varandra.

Att komma på en story- 
line 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.

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.

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.

Bråkar ni aldrig, undrar vi.
Nej, de har inte haft 

några konflikter, berät-
tar 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.

Och då var det inget mer med det. 

Text: Anna Ringberg  
Foto: Susanne Kronholm

De jobbar på  
tills gardinen 

går ner,  
som de säger.  

Vilket brukar ske 
klockan tre

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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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.

Sara om Ylva
Ylva med tre ord: Magisk, fantasi- 
full, 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.

Skriv tillsammans –  som Ylva och Sara
1. Spåna idéer, säg ja!2. Gör en storyline (skiss på handlingen i berättelsen).  

Båda hittar på, en antecknar.3. Bestäm vem som ska skriva vilket kapitel.  
Skriv var för sig.4. Läs högt för varandra och kom med feedback.

5. Redigera, redigera, redigera!6. När det är klart: ropa succé!



SNOR OCH SLEM I DJURENS VÄRLD 
PAUL MASON
ILLUSTRATIONER: TONY DE SAULLES
BERGHS. 32 SIDOR

VETENSKAPENS ABC 
RASMUS ÅKERBLOM 
ILLUSTRATIONER: MAYA JÖNSSON
BONNIER CARLSEN. 64 SIDOR

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. 

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.
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Har
läst

F
A

K
T

A
 3

–
9

 Å
R DJUREN SOVER

THERESE WÅTZ
ILLUSTRATIONER: OSKAR JONSSON
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR 

JORDENS FARLIGA PLATSER 
JENS HANSEGÅRD
ILLUSTRATIONER: ANDERS NYBERG
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR

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 illustra-
tioner 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. 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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FEM SNABBA FRÅGOR TILL  
FREDRIK HOLM SOM VALT FAKTA-
BÖCKER FÖR ALLA ÅLDRAR

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. 

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 popu-
lärt, 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. 

Fredrik Holm är bibliotekarie på 
Halmstads stadsbibliotek.

Vi som väljer

FAKTA
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KASKELOTEN. 
VÄRLDENS STÖRSTA ROVDJUR
LENNART ENG
OPAL. 48 SIDOR

STORA BOKEN OM BLÄCKFISKAR
CELIA SVEDHEM 
ILLUSTRATÖR: FILIPPA WIDLUND
BONNIER CARLSEN. 48 SIDOR

LÄTTA FAKTA OM FOLKTRO OCH 
VÄSEN
DANIEL WALUSZEWSKI
ILLUSTRATIONER: ELIN HÄGG
BERGHS. 32 SIDOR

LILLA ÄTBARA FLORAN
EMMA V. LARSSON
ILLUSTRATIONER: MARIA TROLLE
SPEJA FÖRLAG. 57 SIDOR

DJUR SOM UPPFINNARE 
CHRISTIANE DORION
ILLUSTRATIONER: GOSIA HERBA
ALFABETA. 75 SIDOR

Vad har japanska snabbtåg gemen-
samt 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 gång-
en ett djur stått modell för smarta 
tekniska lösningar. Läs om drönare 
som härmar trollsländans flygteknik, 
säkra hjälmar som använder hackspet-
tens skalle som förebild. Kanske kan 
du komma på nästa uppfinning från 
djurens värld?

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. 

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. 

Förr i tiden levde fler människor när-
mare 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.
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MYROR
JOHAN BROSOW
BONNIER CARLSEN. 32 SIDOR

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 situa-
tioner. För oss är myror inte farliga 
men de kan försvara sig mot fiender 
genom bett eller stick och vissa kan 
spruta gift! 

Vill
läsa!

Har
läst
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Skriv titeln här:

I vilken bok hittar du  
de här figurerna?

FACIT HITTAR DU PÅ SIDAN 1 I UNGDOM
SDELEN
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MUTANTERNA.
EXPERIMENTET, DEL 1
INGELA KORSELL & DANIEL THOLLIN
NATUR & KULTUR. 156 SIDOR

TRUSTVILLE.
SVINET
ANNA KNUTSSON & ANN-CHRISTINE MAGNUSSON
OPAL. 190 SIDOR

AKAMELLA.
ANDARNAS RIKE 
LOWE ASPVIKEN
BILD: PETER BERGTING
ALFABETA. 143 SIDOR

Matteo föddes med en djurmutation, han har fladdermusvingar. Matteo avskyr dem, 
och allra mest när de är utfällda. Därför gömmer han armarna i långärmade oversized 
hoodies hur varmt det än är. Matteos mutation beror på ett experiment som hans 
mamma deltog i som ung student. Det leddes av en professor i strålningsvetenskap 
men något gick fel, vilket gjorde att fem studenter födde var sitt barn med olika 
djurmutationer. Nu ska Matteo snart börja en ny skola där han hoppas slippa sin 
gamla plågoande Arvid. Men när klasslistan kommer och Arvids namn står med 
vill han bara skrika. Kommer han aldrig slippa honom? Samtidigt dyker inte Molly 
– fiskflickan – upp till sin bokade tid på Kamalas mottagning. Det är hon som har 
ansvar för den medicinska uppföljningen av mutantbarnen. Kamala förstår snart 
att allt inte står rätt till och hon måste varna de andra. Någon är ute efter att skada 
djurmutanterna.

2

Jill tror att Carla är försvunnen för all-
tid och skräcken är förlamande när hon 
plötsligt dyker upp igen. Carlas värsta 
plågoande är tillbaka i stan och hon 
behöver Jills hjälp för att hämnas. Den 
här gången vägrar Jill. Efter den förra 
blodiga hämnden hon deltog i fick hon 
nog och kommer aldrig mer hjälpa 
Carla. Men Carla ger sig inte. När Jills 
lillebror kommer till skada inser Jill 
att hon inte har något val. Hon måste 
hämnas Carlas spöke.

När pappas lön inte längre räcker till 
måste Gustavas bror Georg börja jobba 
på tåget. Efter en fruktansvärd olycka 
på järnvägen är han plötsligt borta 
och Gustava måste ta över broderns 
jobb att försörja familjen. Tåget tar 
Gustava till Tornedalen och osynliga 
blickar förföljer henne på resan. Är det 
Georg som försöker säga henne något? 
Eller är det egentligen något farligt 
som vill ha kontakt? Gustava måste få 
veta vad det är som kallar.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

NATALIA TAPIA PARDO VÄLJER 
BÖCKER FÖR MELLANÅLDERN

Vad vill man läsa när man är  
9–12 år?
Oj vilken svår fråga! Det är lika svårt 
att svara på som vad vill man läsa när 
man är 39-42 år? Men om jag ska göra 
ett försök är svaret: samma för alla 
åldrar, det vill säga allt eller inget, 
manga, fantasy, skräck, fakta, korta 
böcker eller mastodontverk och allt 
däremellan. 

Hur ser du på åldersindelningar  
för böcker?
Det kan ju vara bra att ha för vuxna 
som ska låna böcker till barn eller 
köpa presenter, men som 9-12 årig 
läsare vet man ju själv bäst vad man 
vill läsa!

Brukar du lyssna på ljudböcker?
Jajjamen! Det är det enda som gör 
städning, diskning och annat som är 
dödstrist rimligt att stå ut med. Då 
jag lätt svävar i väg i tanken väljer jag 
oftast att lyssna på böcker som inte 
kräver mitt fulla fokus, typ en riktigt 
spännande deckare! 

Är du en morgonpigg läsare eller 
en läsande nattuggla?
Hmm, jag är nog mest av allt en sov-
människa! Men om jag måste välja får 
det bli en läsande nattuggla. En sjukt 
bra bok kan hålla mig vaken natten 
lång.

Kan du se några trender i årets 
utgivning för mellanåldern?
I år möter vi det övernaturliga, folktro, 
parallella världar och magin som finns 
dold mitt ibland oss. Och också en hel 
del skejtare!

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

Vi som väljer

Vill
läsa!

Har
läst

BÖ
CKER

9–12
 Å

R

Sagor från Tornedalen
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DEN DUBBLA GRAVEN. 666 
BENNI BØDKER
ÖVERSÄTTNING: MARIE HELLEDAY EKWURTZEL
HEGAS. 31 SIDOR

 
NATTFLYGARE, DEL 1.
STORMENS DÖTTRAR
ULRIKA KÄRNBORG
NATUR & KULTUR. 158 SIDOR

CREEPY. 
FLICKAN 
TOBIAS GARD
BILD: VIKTOR ENGHOLM
HEGAS. 79 SIDOR

SJU SPÖKEN
CHRIS PRIESTLEY
ÖVERSÄTTNING: MARIA FRÖBERG
ARGASSO. 141 SIDOR

EN ÄKTA LJUGIS
INGRID OLSSON
RABÉN & SJÖGREN. 180 SIDOR

VERA SVANSONS DAGBOK FÖR 
HJÄRTEKROSSADE OCH BÄSTIS- 
TJUVAR
MOA DE BRUIN
RABÉN & SJÖGREN. 182 SIDOR

Elias har precis fått veta att mammas 
kille och dotter ska flytta in. Egent- 
ligen tycker han att det låter bra men 
pappa kommer bli jätteledsen. Elias är 
trött på att föräldrarna bråkar fast de 
skiljt sig så han tar på sig att berätta 
nyheten för pappa. Men i stället hittar 
han på en lögn för att pappa ska bli 
glad, och det funkar. Nu ska han se till 
att alla fortsätter att vara glada utan 
att sanningen kommer fram. Även om 
det känns hemskt inuti.

Vera går i femman och allt är helt 
perfekt. Hon bor med sin knäppa 
familj, har sin älskade bästis Lise och 
sin underbare kille Hugo. Eller nej, 
det är inte helt perfekt. Någon har 
vandaliserat pappas taco-båt. Hugos 
kusin Otis är ganska jobbig och någon 
har varit inne i Veras rum och läst 
i hennes dagbok. När Lise och Otis 
börjar hänga blir allting konstigt. Är 
Vera och Lisen inte längre bästisar? 
Och varför har Hugo plötsligt slutat le 
mot Vera i skolan? 

Det blåser upp till storm och inga 
människor syns till. Alla har tagit 
skydd från vinden som sliter och river 
i allt den kommer åt. Hästarna gnäg-
gar i panik inne i sina stall, de vet att 
de måste hålla sig inne i natt. Men det 
som människorna i trakten fruktar all-
ra mest är inte den vilda stormen utan 
Enbente Ville. Idag är dagen då han 
gick en fruktansvärd död till mötes 
och det sägs att han ska vakna från de 
döda och utkräva sin hämnd. 

Kristin och hennes mor har särskilda 
gåvor - ett slags trolldom som gör att 
de kan flyga om nätterna och hjälpa 
de sjuka. I byn har de börjat förhöra 
och fängsla kvinnor och flickor som 
misstänks utöva trolldom. Kristin är 
livrädd att prästen ska söka upp dem 
hemma på gården. Rykten sprids som 
en löpeld genom byn och alla är villiga 
att ange varandra för att själva klara 
sig. Är enda alternativet att fly? Eller 
finns det någon kvar att lita på?

Vid Leos säng står en flicka och tittar 
ner på honom. Ur hennes ögon rinner 
svart sörja och hennes andedräkt 
luktar död. Plötsligt vaknar han och 
inser att han drömde, men i spegeln 
ser han djupa rivmärken på sin kind. 
Var det en sanndröm? Det finns bara 
en person som tror honom: Asma. 
Spökflickan förföljer Leo vart han än 
går. Asma och Leo tänker ta reda på 
vad flickan vill. Det leder dem till en 
övergiven fabrik som döljer en hemsk 
hemlighet.

Jake är en av de lyckliga som vunnit 
spöknovelltävlingen och har blivit 
inbjuden till Grimstone Hall. Det ska 
vara det mest hemsökta huset i hela 
England. Jake och de andra ska få en 
guidad tur där. En tidigare ägare var 
känd ockultist och fyllde huset med 
mystiska föremål. Han var besatt av 
svart magi, det sägs att han kastade 
en förbannelse över en spegel i huset. 
Spegeln är krossad men hänger 
fortfarande kvar och den kallar på 
Jake. 
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Vill
läsa!

Har
läst
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läsa!

Har
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BORTBYTINGAR.  
DE ÖVERBLIVNAS ARMÉ, DEL 1
GUSTAV TEGBY
BILD: MARIA FRÖHLICH
RABÉN & SJÖGREN. 257 SIDOR

VERAS KRIG
KATARINA KUICK
ALFABETA. 171 SIDOR

GAMERS. LEVEL 2.  
TAPPA KONTROLLEN  
ANDREAS PALMAER
BILD: JONAS KÄLLBERG
BONNIER CARLSEN. 136 SIDOR

BESTEN OCH BETTY.  
BESTENS HÄMND
JACK MEGGITT-PHILLIPS
BILD: ISABELLE FOLLATH
ÖVERSÄTTNING: BJÖRN WAHLBERG
BONNIER CARLSEN. 278 SIDOR

JOY ALLTID GLAD
JENNY VALENTINE
BILD: CLAIRE LEFEVRE
ÖVERSÄTTNING: GUN-BRITT SUNDSTRÖM
ATRIUM. 194 SIDOR

H SOM I HARRIET 
CECILIA LIDBECK
LILLA PIRAT. 247 SIDOR

Några timmar efter det hemska grälet 
mellan syskonen Dorian och Nadia 
hittas hon livlös i Vinterviken. Det 
enda Dorian kan tänka på är att han 
hade kunnat rädda henne den där 
kvällen. Snart börjar märkliga saker 
hända. Under begravningen regnar 
det inne i kyrkan och samma kväll 
börjar hans egen spegelbild att prata 
med honom. När han möter mylingen 
Majken förstår han att han själv är ett 
kraftfullt väsen. Kan han ha orsakat 
Nadjas död?

Det är en månad sedan kriget kom till 
staden Leningrad i Sovjetunionen. 
Vera är tio år och andra världskriget 
pågår för fullt. I början tyckte Vera 
att alltihop var väldigt spännande. 
Men tiden går och kriget tar aldrig 
slut. Snart finns det ingen mat kvar 
och människorna i staden svälter 
och fryser ihjäl. När Vera och hennes 
mamma inte längre har någon kontakt 
med omvärlden längtar de bara efter 
den varma våren, för visst kommer de 
överleva?

Tv-spelet Golden Goal är det bästa 
Lionel vet och nu kanske han kan 
ta sig upp till GG-Allsvenskan. Han 
spelar också vanlig fotboll där han 
förlorat sin startplats. Lionels för-
äldrar älskar sport men hatar tv-spel. 
Därför har de förbjudit Lionel att spela 
Golden Goal tills han får tillbaka start-
platsen i fotbollslaget. Men det kliar 
i spelfingrarna så han spelar i smyg. 
Han måste träna och tänker inte låta 
den här chansen gå honom förbi.

Besten är borta. Ebenezer Tweezer och 
Betty är vänner och de ska från och 
med nu bara göra goda gärningar. Till 
att börja med tänker de sälja bestens 
hemska presenter på loppis och hela 
vinsten ska gå till barnhemmet. Men 
det är något som inte stämmer. En 
efter en kommer tillbaka och hävdar 
att sakerna de köpt är arga. Ebenezer 
och Betty inser snart att det verkar 
som om presenterna är ute efter 
hämnd. Går det någonsin att bli av 
med besten?

4

Joy har precis flyttat hem till sin morfar 
i England. Hon har börjat en ny skola 
där alla tycks vara uppdelade i grupper. 
Joys grupp kallas den nya eller kanske 
konstiga. Klassföreståndaren menar 
att ”Joy har svårt att anpassa sig”. Det 
enda som är bra med skolan är skol-
gården. Där står en fantastisk ek som 
Joy gillar att klättra i och där träffar 
hon Benny. Men eken ska huggas ner. 
Vännerna planerar en briljant kupp för 
att rädda trädet!

Harriet gillar pianot som står i huset 
vid kusten allra mest, även om de 
sällan är där för mamma gillar att resa 
till solen och då måste Harriet följa 
med. Egentligen bryr hon sig inte om 
pianospelandet, det är mamma som 
vill att Harriet ska spela. Mamma är 
full av hemligheter. Varför vägrar 
hon berätta om sin brännskada? Och 
varför blir hon som galen när Harriet 
försöker öppna det gröna skåpet? 
Harriet måste få reda på vad mamma 
döljer.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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Har
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Har
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Operation rädda eken!

Ett magiskt Stockholm

När bomberna faller
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HAJTÄNDER 
ANNA WOLTZ
BILD: MAARTJE KUIPER
ÖVERSÄTTNING: OLOV HYLLIENMARK
LILLA PIRAT. 94 SIDOR

SPIONGÄNGET. 
DET HEMLIGA UPPDRAGET
JAMES PONTI
ÖVERSÄTTNING: HELENA STEDMAN
MODERNISTA. 312 SIDOR

SKOGENS SLUT
MÅRTEN MELIN
BILD: MATTIAS OLSSON
LILLA PIRAT. 96 SIDOR

Kan man cykla 360 kilometer på ett 
dygn? Atlanta tänker i alla fall försöka. 
Men det första som händer är att det 
smäller. Atlanta krockar med Finley 
men hon biter ihop för att inte gråta. 
Han ska inte tycka synd om henne, det 
gör redan alla andra på skolan. Finley 
följer med Atlanta på hennes omöjliga 
uppdrag. Han har rymt hemifrån men 
han har inte ens en hoodie, sovsäck 
eller matsäck med sig – bara en liten 
påse med miljoner år gamla hajtänder.

En man som kallar sig för ”Mamma” 
räddar tolvåriga Sara från att hamna 
i ungdomsfängelset. Även om det 
hon gjorde var olagligt, ångrar hon 
sig inte. Det var för en god sak hon 
bland annat hackade sig in i bankens 
säkerhetssystem. ”Mamma” är hemlig 
agent i MI6 och han vill rekrytera Sara 
till deras specialenhet och spionskola 
i Skottland. MI6 behöver hennes hjälp 
att utföra en väldigt avancerad kupp i 
Paris. Och det är bråttom.

När Noah kommer hem märker han 
direkt att pappa har druckit. Lillebror 
Milo leker i soffan och pappa blir arg. 
Han slår Milo så hårt att det blir ett 
rött märke på kinden. Noah borde 
stanna hos Milo men han kan inte 
vara kvar. I stället drar han på sig 
skidorna och sticker. Plötsligt slocknar 
elljusspåret och Noah ser att han är 
iakttagen. En väsande varelse kommer 
ut ur skuggorna. Noah vet att han 
måste fly men han har ingenstans att 
ta vägen.

5
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Vem kan  
rädda dig?

GASTEN
ÅSA LARSSON OCH INGELA KORSELL. BILD: HENRIK JONSSON
ÖVERSÄTTNING: RAWIA MORRA. DAR AL-MUNA. 200 SIDOR

LACAGTA /PENGARNA
BENGT OHLSSON. ÖVERSÄTTNING: MUSA M ISSE. FENIX. 122 SIDOR.

 صدر اآلن باللغة العربية الجزء الخامس من سلسلة PAX. عيد امليالد يقرتب يف املدينة الصغرية
 ماريافريد، ويتقرر أن يكون األخَوان فيّغو وآلريك من بني صبيان موكب لوسيا يف املدرسة. أمٌر

 محرٌج جداً! ولكن لديهام أموراً أخرى أكرث جّدية عليهام التفكري بها. عندما يلعبون لعبة السيدة
 السوداء ,Svarta Madam تخرج األمور عن السيطرة وتُفتَح بوابة إىل الجانب اآلخر حيث

 يكونون يف خطر وتنقطع بهم الُسبل. هل ميكنهام أن يضعا ثقتهام يف آيرس التي حاولت قتَل
 آلريك قبل ذلك ولكن ميكنها مساعدتهام اآلن؟ إذا كان الجواب ال، هل سيعيش الناس حالة

الهلع حتى املوت؟

Markii uu Henrik helay boorso, waxaa soo foodsaartay kala 
doorasho adag.Waa inuu arrinta u sheegaa hooyadii iyo aabbihii 
ama uu wacaa booliiska, miyaanay sidaa ahayn? Waxaa galay 
damac, wuxuuna rabaa inuu marka hore ogaado waxa ku jira 
boorsada. Markaa wuu kala jebinayaa wuxuuna ka dhex helayaa 
waraaqo lacag badan. Wuxuu go’aansanayaa inuu qarsado 
boorsada, wuxuuna ka fekerayaa sida uu ku qarin karo. Henrik 
wuxuu dareemayaa cabsi iyo kalsoonidarro. Sir noocanoo kale wey 
culus tahay in la hayo, gudahiisana waxaa ka guuxaya fekerka ah 
inuu qalad sameeyey….

Nu finns del 5 i Pax-serien på arabiska. Julen närmar sig i den lilla 
staden Mariefred och bröderna Viggo och Alrik blir utsedda till 
stjärngossar i skolans luciatåg. Så pinsamt! Men de har allvarligare 
saker att tänka på. När leken Svarta Madam går överstyr och en port 
öppnas till andra sidan är de verkligen illa ute. Kan de lita på Iris som 
försökte döda Alrik tidigare men som nu kanske kan hjälpa dem? Om 
inte, kommer folk att bli gastkramade - till döds.

När Henrik hittar en portfölj, ställs han inför ett svårt val. Han borde 
väl berätta för mamma och pappa eller ringa till polisen? Han blir 
nyfiken och vill först se vad det är i portföljen, så han bryter upp den 
och hittar massor med sedlar. Han bestämmer sig för att gömma 
portföljen och fundera lite mer på hur han ska göra. Henrik känner 
sig rädd och osäker. En sådan hemlighet är ju tung att bära och inom 
honom gnager tanken på att han gjort fel…

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

ARABISKA SOMALISKA

الهائِم
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CAMILLA LAGERQVIST
BILD: LINA BLIXT
BONNIER CARLSEN. 224 SIDOR

ANNO & ISSA
YLVA OKNELID & LINNEA LUNDBORG
BILD: YLVA OKNELID
ALFABETA. 208 SIDOR 

MÖRKER ÖVER SKATEPARKEN  
EVA APELQVIST
OPAL. 224 SIDOR

ORMEN I HISSEN OCH 12 ANDRA 
MÄRKLIGA HISTORIER
PETTER LIDBÄCK
LILLA PIRAT. 184 SIDOR

STELLA OCH KYRKOGÅRDEN
JERKER HULTÉN
IDUS. 180 SIDOR

ÖVERLEVARNA.
TARA PÅ TITANIC
NIKKI SHANNON SMITH
BILD: MATT FORSYTH
ÖVERSÄTTNING: PETER M. ERONSON
HEGAS. 87 SIDOR

Gerdas far ligger på sanatorium och 
hennes mor är på vilohem. Det är 
snart jul och Gerda och lillebror ska 
åka till mormor och morfar i Hälsing-
land. Det är snart fem år sedan hon 
var där och då blev mor helt vansin-
nigt arg och sa att de aldrig mer skulle 
komma tillbaka. Bara några dagar inn-
an julafton försvinner ett barn i byn 
och det enda som finns kvar är spår av 
klövar i snön. Har julbocken kommit 
för att ta med sig alla barn som inte är 
snälla?

Nu kan de äntligen börja skejta igen. 
Anno och Jakob har varit bästa vänner 
sedan förskolan. När Anno började 
skejta var det självklart att Jakob ock-
så skulle börja. Det är fullt med folk 
i skejtparken när Anno lägger märke 
till en ny tjej, hon heter Issa och får 
det att kittla i magen. För att få vara 
ensam med Issa träffar Anno henne i 
smyg trots att det kan såra Jakob. Men 
det går inte att hjälpa – Issa tar upp all 
tankekraft. 

Det ryktas om att sponsorer ska kom-
ma till Vingegårds skatejam. Om Tove 
tränar hårt kanske hon blir upptäckt. 
Men nu verkar det som om skatepar-
ken ska läggas ner för att bli hockey-
rink. Tove är fast besluten att göra allt 
hon kan för att bevara parken. Det blir 
svårare än hon tänkt sig när en död 
kropp plötsligt hittas där. 

Tänk om du fick möjligheten att träffa 
din största idol men det slutade i total 
katastrof, skulle du ångra mötet då? 
Eller tänk om personen som du litade 
på mest av alla dolde den värsta av 
hemligheter. Skulle du hjälpa till att 
behålla hemligheten då? Att få höra 
hur ens egen framtid ska se ut kan 
vara lockande men vad skulle du göra 
om du fick veta att en smärtsam tid 
väntade dig?

6

Regnet öser ner när Stella korsar ga-
tan och blir påkörd av en bil. Hennes 
liv får ett våldsamt slut men konstigt 
nog känner hon ingen smärta. När 
Stella vaknar vet hon inte vart hon är 
men förstår snart att hon befinner sig 
på kyrkogården. Allt Stella vill är att ta 
sig hem till mamma för att säga förlåt. 
Men hon är fast, det går inte att lämna 
kyrkogården. Bara en har lyckats, 
Greven, och honom ska man hålla sig 
borta från. 

Efter många timmars väntan får Tara 
och hennes familj äntligen kliva 
ombord på det berömda fartyget, 
Titanic. Det var pappas idé att lämna 
Frankrike för att åka till Amerika, 
”möjligheternas land”. Ombord 
på fartyget blir Tara vän med den 
ensamma flickan Paulina. När Titanic 
den femte natten kör på ett isberg 
utbryter panik. Tara springer ifrån 
sin familj för att hitta sin vän. Tänk 
om Paulina är fast bakom de låsta 
grindarna i tredje klass?
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Ett juläventyr

Kärlek och svek

LÄTTLÄST
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STJÄRNFOLKETS Ö
FILIP LINDKVIST
B/WAHLSTRÖMS. 219 SIDOR

GLITCH. 
ISILDURS ÖGA
SANDRA RATH
BILD: ISMAR DIDIC
ORDALAGET. 150 SIDOR

DUSTY.  
MOTORSÅGSSTÖLDERNA, DEL 1
JOHAN ANDERBLAD
BONNIER CARLSEN. 120 SIDOR

En natt vaknar Henrietta av att stjärn-
folket kallar på henne. Hon smyger 
ut i den kalla natten där de grumliga 
skepnaderna väntar bland klippor-
na. Deras röster är svaga men hon 
hinner uppfatta att de kommit med 
en varning: ”mörkret nalkas och ön 
Dunkelskär är i fara!” Men hur ska hon 
övertyga de andra om att varningen är 
sann när till och med hennes egen fa-
milj tror att hon blivit galen? Mörkret 
kommer sluka dem alla och hon måste 
stoppa det.

Vincent var inte där för att göra någon 
illa. Han ville bara ha tag på Isildurs 
öga men var fanns den ovärderliga 
skatten? Så fort han stötte ihop med 
nästa vakt skulle det bli game over. 
Vincent älskade spelet men det var 
för svårt och han hade inga potions 
kvar. När han klickar på länken med 
erbjudandet om 1 miljon guldmynt 
exploderar skärmen i pixlar och han 
vaknar upp på borggården i spelet. 
Kan han ta sig hem om han lyckas 
hitta ögat? 

Dusty är för det mesta i verkstan 
och meckar med sin fyrhjuling. 
När motorsågar och verktyg börjar 
försvinna från gårdar i närheten 
bestämmer sig han och kompisen 
Amir för att sätta dit tjuvarna. Men 
ett ödesdigert misstag gör att hela 
skolan skrattar åt deras misslyckade 
detektivarbete. Dusty som inte direkt 
var populärast i klassen innan, vill 
sjunka genom jorden. För att ställa allt 
till rätta finns bara en sak att göra:  
Få fast stöldligan.
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Dimman kallar Snabba biljakter

VÄNTA PÅ VIND
OSKAR KROON. BILD: LISA BENK. ÖVERSÄTTNING: SARA SARABI
NORDIENT. 204 SIDOR

Vinga bor i staden men trivs bäst med morfar på ön där hon 
är på sommaren. Hon älskar ön, havet, vinden, fåglarna och 
valarna som morfar berättar om. Hon vill lära sig allt som 
morfar kan. Det är särskilt skönt att komma till ön nu när 
pappa har skaffat en ny familj… Den här sommaren träffar 
hon Rut och inget blir sig likt igen. Det känns i hela kroppen 
att något nytt har hänt. En fin berättelse om livet och relatio-
ner. Fick Augustpriset 2019.

PERSISKA

چشم به راه باد باش!

 وینگا در شهر زندگی می کند اما تابستان ها برای زندگی با پدربزرگش به جزیره ای
 می رود و در آنجا به بهرتین شکل رشد می کند. او عاشق جزیره، دریا، باد، پرندگان

 و نهنگ هایی است که پدربزرگ درباره شان صحبت می کند. او می خواهد متام
 چیزهایی را که می تواند از پدربزرگش یاد بگیرد. حاال که پدر، خانواده جدیدی

 تشکیل داده است آمدن به جزیره برایش خیلی خوب است... او تابستان امسال با
 روت مالقات می کند و همه چیز کامالً عوض می شود. احساس می کند که در متام

 بدنش اتفاق تازه ای افتاده است. داستانی عالی در مورد زندگی و روابط. برنده
2019.جایزه آگوست.
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För urvalet av Dusty – Motorsågsstölderna, del 1 av Johan Anderblad svarar den externa lektören Amanda Stenberg för.
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SEMESTERN
MARIANNE KAURIN
ÖVERSÄTTNING: SARA OHLSSON
LILLA PIRAT. 213 SIDOR

STACKARS LILLA NALLE  
OCH ANDRA RYSARE
SUSANNA LÖNNQVIST
ORDALAGET. 180 SIDOR

INTE HELT SANT
CINA FRIEDNER
RABÉN & SJÖGREN. 134 SIDOR

Pappa hittade den gamla nallen som 
ingen av dem kände igen i källaren. 
Nallen med de blanka ögonen som 
nästan tycktes mänskliga. När de 
mystiska knackningarna och det 
otäcka sms:et dyker upp förstår hon 
att hon är illa ute. Tänk om allt det 
som du tyckte var vanligt plötsligt 
förvandlades till din allra största 
skräck?

Lång tid har gått sedan Vega flyttade 
och nu är hon tillbaka för att hälsa på 
sin bästis Milla. Det som skulle bli en 
rolig återträff känns bara konstigt och 
Vega längtar hem till sin nya kompis 
Lydia. Men mycket har hänt medan 
hon har varit borta. Lydia hänger med 
de andra i klassen och Vega känner sig 
bortglömd. Avundsjuk hittar Vega på 
en lögn som hon genast ångrar, men 
den verkar ge henne Lydia tillbaka… 
Hur ska hon då kunna säga sanningen?

Innan sommarlovet kliver Vilmer in 
i klassrummet. Han har flyttat till 
kvarteret Triten där Ina också bor – 
även om hon låtsas att hon bor på en 
annan gata. För i Triten vill ingen bo. 
De populära i klassen berättar om sina 
storslagna planer. Ina hittar på att 
hon ska på solsemester. Livrädd att 
bli sedd gömmer hon sig i lägenheten 
tills hon blir upptäckt av Vilmer som 
absolut inte kan bli hennes vän om hon 
någonsin ska få tillhöra klassens elit.
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Lögner och svartsjuka



Text som man läser med fingrarna 
kallas punktskrift. Den består av små, 
upphöjda prickar, ungefär som på en 
Legobit, fast väldigt mycket mindre. 
Prickarna sätts i olika mönster och 
varje mönster bildar en bokstav. På så 
sätt kan de bilda ord. Texten skrivs på 
speciella skrivare för att prickarna kan 
kännas med fingertopparna. Punkt-
skriften skapades av Louis Braille från 
Frankrike för nästan tvåhundra år 
sedan. Punktskrift används över hela 
världen. Vilken tur att det finns så 
påhittiga personer! 

Visste du att man kan ”se” bilder 
med fingrarna? Sådana bilder kan 
göras på olika sätt. Man kan sätta 
ihop material och tyger som känns så 
olika att de skapar en bild. En bild på 
en katt som fångat en fisk kan bestå 
av en katt i något mjukt och lent ma-
terial, och fisken i något som känns 
blankt och lite halt. Sedan får man 
klippa ut bitar och klistra dem intill 
varandra. Sådana bilder kallas taktila 
collagebilder. Att något är taktilt 
betyder att du upplever det med din 
känsel. Det finns också taktila bilder 
som man skriver ut på ett speciellt 
sorts papper i en speciell maskin. Om 
man skriver ut en bild av en katt med 
en fisk på ett sådant papper, kommer 
allt som är svart att bukta sig när pap-
pret blir varmt. Då kan man känna vad 
bilden föreställer med hjälp av linjer, 
prickar och andra mönster. Sådana 
bilder kallas svällpappersbilder. 

På Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) arbetar Catinka Grun-
ditz. Hon kan massor om punktskrift 
och taktila bilder. Hon jobbar med 
att tänka ut kluriga pyssel och andra 
smarta saker för barn som läser 
punktskrift. Vid hennes arbetsplats är 
hyllorna fulla av spel, böcker, pys-
selmaterial och annat användbart. 
Om man ändrar lite på ett spel kan 
man vara med och spela även om man 
inte ser, eller ser väldigt lite. I Mem-
ory kan man leta efter brickor som 
känns likadana, i stället för brickor 
som ser likadana ut. På mattorna man 
använder i spelet Twister Blindfolded 
har Catinka klistrat symboler i olika 
mönster och färger, för att man kan 
känna var man ska sätta handen eller 
foten. Uno och andra kortspel kan 
man märka med små klisterlappar 
med punktskrift på. Då blir det lätt att 
veta vilket kort man ska lägga ut. 

Om man vill rita kan man ha en 
speciell platta som kallas ritbräde 
under pappret. Den gör att det man 
ritar med vaxkritor blir upphöjt 
och buckligt. Då kan man känna sin 
teckning när man är färdig. Man 
kan också skapa bilder med hjälp av 
vaxsnören, som är lätta att forma till 
olika mönster. 

Barn som ska lära sig läsa behöver 
öva mycket. Den som ser hittar bok-
stäver överallt, men barn som ska lära 
sig punktskrift möter nästan aldrig 
sitt skriftspråk i omgivningen. Därför 

finns det en kul klubb som heter 
Punktklubben! Där kan bara barn som 
läser punktskrift bli medlemmar. Det 
är en speciell och liten klubb – det 
är bara ungefär trettio barn i hela 
Sverige som är med! Medlemmarna är 
mellan fem och tolv år gamla. Catinka 
är den som hittar på vad som ska 
hända i klubben. Tre gånger per ter-
min ser hennes arbetsplats ut som en 
tomteverkstad när hon packar paket 
som ska skickas ut till barnen. Då har 
hon valt ett tema och sedan klurat 
ut vad som ska finnas i paketen. Om 
temat är odling kan medlemmarna få 
frön, små krukor och tips på böck-
er om odling. Är det halloween kan 
paketet innehålla svällpappersbilder 
på skelettet, små leksaksskelett i plast 
och tips på läskiga böcker. Ibland 
innehåller paketen nya spel, böcker 
eller roliga pyssel. Det följer nästan 
alltid med recept som man kan samla 
i en fin pärm, och ibland kan man få 
formar eller annat man kan använda 
när man bakar. Det är alltid något kul 
på gång i Punktklubben!

Läser du eller någon du känner 
punktskrift och vill vara med i Punkt-
klubben? Skicka ett mejl till punkt-
klubben@mtm.se. Det kostar hundra 
kronor per år att vara med. Glöm inte 
att tala om hur gammal du eller din 
kompis är. 

Ida Bengmark, bibliotekarie, MTM

FINGRAR KÄNSLIGA FÖR TEXT OCH BILD

Blir du  
nyfiken på att se  
taktila bilder?  

Be bibliotekarien på ditt 
närmsta bibliotek att  

visa dig!

Catinka Grunditz är pedagog  
och jobbar med punktskrift och  
punktskriftsprodukter för barn. 
Foto: Patrick Lundberg. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en 
statlig myndighet som verkar för att alla ska ha till-
gång till litteratur och samhällsinformation utifrån 
vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning. MTM producerar talböcker 
och punktskriftsböcker för barn, unga och vuxna 
med läsnedsättning och arbetar främjande kring 
läsning av dessa produkter. 

På MTM finns LL-förlaget som ger ut lättlästa 
böcker för ungdomar och vuxna.  

MTM ger även ut 8 Sidor, en nyhetstidning på 
lättläst svenska. Den finns både på webben och som 
papperstidning. 

TIPS PÅ TAKTILA PYSSEL

Leta fram olika sorters material som tyg, kartong och plast. 
Klipp och klistra ihop materialen till en bild (men glöm inte 
att fråga innan du klipper sönder saker!).

Gör en taktil teckning genom att ha ett underlag som inte 
är helt slätt under pappret när du ritar med vaxkritor. Ett 
förslag är baksidan av en masonitskiva.

Skapa former och bilder med hjälp av vaxsnören.
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SYSTRARNA GYLLENSPETS 1.  
SARAS DRÖM 
GIOVANNI DI GREGORIO
BILD: ALESSANDRO BARBUCCI
ÖVERSÄTTNING: SANDRA RIOMAR
KARTAGO: 72 SIDOR 

MOT TOPPEN.
SARAH SJÖSTRÖM 
ANDREAS PALMAER
BILD: VALENTIN SCHÖNBECK 
HEDVIG. 76 SIDOR

HAVETS HEMLIGHET
MOLLY KNOX OSTERTAG
ÖVERSÄTTNING: CLARA KRON
HEGAS. 247 SIDOR

KINGDOM HEARTS VOL. 1
SHIRO AMANO
ÖVERSÄTTNING: CARIN BARTOSCH EDSTRÖM
EGMONT COMICS. 272 SIDOR

HÄXORNA. 
SERIEVERSIONEN 
ROALD DAHL
BILD: PÉNÉLOPE BAGIEU 
ÖVERSÄTTNING: ELTON ENSTRÖM 
KARTAGO. 302 SIDOR. 

UPPFINNAREN.
AKTEN PÅ EVIGHETSMASKINEN 
LARS HENRIK ERIKSEN
ÖVERSÄTTNING: HANNA STRÖMBERG 
EGMONT COMICS. 140 SIDOR

Sarah Sjöström är en av de bästa 
simmarna genom tiderna. Drömmer 
kanske du också om att en gång bli 
bäst på din sport? Då är denna bok en 
bra inspiration för dig. Och vill du veta 
mer om simning innehåller den också 
en massa fakta om sporten!

Morgan bär på en hemlighet så djup 
att hon inte vill lämna havets botten. 
Hon gillar tjejer men i den lilla staden 
som hon bor i, blir livet trist och det 
är svårt att vara sig själv. Men så en 
dag, på havets botten, möter hon 
Keltie som om det vore en dröm. Hur 
ska deras relation bli? Är du ett fan av 
serierna Witch Boy är detta definitivt 
en bok för dig.

Kingdom Hearts är en actionfylld serie 
baserad på det prisbelönta tv-spelet 
med samma namn. Sora tappar bort 
sina vänner och hamnar i Traverse 
Town. Där hamnar även Disney- 
karaktärerna magikern Kalle Anka och 
riddaren Långben som är på jakt efter 
den försvunne kungen Musse pigg. I 
13 episoder får vi följa deras äventyr. 
Garanterat kul!

Sara har börjat drömma om maneter 
och hon blir alldeles knäpp – vad 
betyder drömmarna egentligen? 
Serien handlar om de tre systrarna 
Sara, Cassiopeja och Lucille, alla med 
olika personligheter. Men en dag 
hittar de ett foto gömt på vinden. Den 
föreställer deras mamma, gravid! Med 
otroligt fina illustrationer möter vi 
en fantasivärld blandat med ett djup: 
om sorg, hemligheter och om var man 
kommer ifrån.

Den fantastiska serieskaparen 
Pénélope Bagieu riktar sig nu till 
barnen i en nytolkning av Roald 
Dahls kusligaste berättelser. Men 
det är också roligt. Den lilla gulliga 
cigarettrökande mormodern som 
berättar om häxorna för sitt barnbarn 
sätter fart på serien. Hon lär honom 
att häxor inte är som i sagorna, med 
kvast och hatt. Eller att de inte heller 
alltid är kvinnor. Det gör att de blir 
extra svåra att upptäcka!

I den lilla staden Mata-Mata bor 
Kobolt med sin mamma och deras 
sköldpaddor. I huset mitt emot bor 
morfar och en dag ska Kobolt bli 
precis som honom – en uppfinnare! 
I kapitel ett får Kobolt se sin morfars 
nya forskning, Alfa-mobilen! Med 
denna kommer han kunna göra livet 
i Mata-Mata så mycket enklare. Men 
en olycka händer... Kobolt blir av med 
båda sina ben och morfar visas ut ur 
staden. Och detta är bara början på ett 
större äventyr.
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Hemlig kärlek

Dröm och verklighet

Spänning
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THE SECRET OF SCARECROW.  DEL1
GIZ ZARBO 
ÖVERSÄTTNING: MAGNOLIA WINROTH
NOSEBLEED STUDIO. 172 SIDOR

BLODMÅNE
ALICE ENGSTRÖM REHNMAN
EGMONT COMICS. 145 SIDOR

WITCH. 
DE TOLV PORTARNA DEL 2
ÖVERSÄTTNING: VIBECKE EMOND
EGMONT COMICS. 250 SIDOR

Den schweiziske mangatecknaren Gin 
har skapat en snygg och spännande 
bladvändare. Det går fort, precis som 
det ska göra i en riktigt actionmanga. 
Kråkliknande monster hotar männ- 
iskorna men prinsessan Engell är 
övertygad om att hjälp finns. Hon 
ger sig ut för att leta upp Scarecrow. 
Spännande!

Gillade du det mystiska hästäventyret 
om ”Ödesryttarna”? Då är garanterat 
”Blodmåne” en serie för dig. Med 
mangaliknande tecknarstil i färg 
möter vi Tilda och islandshästen 
Maunadis. Maunadis kommer som 
ny till stallet men är helt vild, ingen 
kan rida henne. Men Tilde kan. Snart 
börjar märkliga saker hända hästarna 
och en natt ringer Patricia från stallet; 
en storm har slagit till och alla hästar 
i hagen saknas! Hur kommer det att 
sluta?

”Witch” är en italiensk fantasyserie 
om fem tjejer med speciella magiska 
krafter. Tjejerna är utvalda för att 
beskydda världen och i del två 
fortsätter kampen – hur kommer det 
att gå? Kommer tjejerna kunna hålla 
ihop utan att splittras? ”Witch” är ett 
tilltalande färgglatt äventyr med fem 
starka tjejer!
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Fantasy!

Manga på svenska
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NINA OCH NINO LÄR OM PESTEN – 
EN DÖDLIG PANDEMI
FABRICE ERRE
ILLUSTRATIONER: SYLVAIN SAVOIA
HEGAS. 50 SIDOR

PLANETEN, KLIMATET  
& FRAMTIDEN.  
VAD KAN VI GÖRA?
ÅSA CALLMER, ANJA GATU
ILLUSTRATIONER: INGRID SKÅRE
B/WAHLSTRÖMS. 151 SIDOR 

SLIPA SNACKET –  
EN HANDBOK I RETORIK
ELLINOR LEDGER 
ILLUSTRATIONER: MIA NILSSON
OPAL. 68 SIDOR 

TÄNK SOM EN FORSKARE
EMMA FRANS
ILLUSTRATIONER: ANDERS VÉGH BLIDLÖV
BONNIER CARLSEN. 124 SIDOR

APP-UTVECKLARE
PERNILLA GUDMUNDSSON (RED.)
HEGAS. 31 SIDOR

Tillhör du de som får panik bara av 
tanken på att prata inför en publik? 
Eller tycker du kanske att det är riktigt 
roligt? Oavsett hur du känner så kan 
du få massor av tips och knep i denna 
handbok. Konsten att tala, retorik, 
utvecklades redan under antiken men 
fungerar lika bra idag! Du får också 
lära dig hur du argumenterar för din 
sak, du kanske kan övertyga någon 
om att du verkligen behöver köpa en 
hundvalp? 

Hur kan man veta om något är sant 
eller inte? I denna bok förklarar 
Emma Frans hur forskare arbetar 
för att öka mänsklighetens samlade 
kunskap. Tricket är att vara nyfiken, 
ifrågasättande och att använda sitt 
förnuft. Vi får lära oss att genomskåda 
konspirationsteorier men också 
att forskningen hela tiden behöver 
omprövas efterhand som vi upptäcker 
nya saker. Ibland är experiment som 
går fel minst lika viktiga som de som 
går som planerat. 

I denna bok möter vi Martin som 
arbetar med att skapa appar till 
telefoner och datorer. Vi får lära oss 
vilka programmeringsspråk som 
används och hur man behöver tänka 
för att appen skall fungera på rätt sätt. 
Det finns appar som är till för nöjen 
och tidsfördriv men också de som 
hjälper oss och underlättar vår vardag. 
Det finns till och med appar som 
kan rädda liv. Vilka appar som finns 
i framtiden är det bara fantasin som 
sätter gränser för.

Under mänsklighetens historia har 
vi drabbats av olika sjukdomar. En av 
de värsta någonsin var pesten som 
dödade miljoner människor. Att så 
många dog berodde dels på att den var 
väldigt smittsam, dels att man visste 
så lite om hur man skulle skydda sig. 
Rädsla och okunskap gjorde också att 
man anklagade olika människor för att 
ligga bakom smittan. Även om pesten 
inte är en pandemi längre upptäcker 
man faktiskt fall än idag!

Vi människor har i många år använt 
jordens resurser på ett sätt som inte 
är hållbart. Klimatet har påverkats och 
planeten blir varmare och varmare. 
Det är lätt att bli orolig och rädd. Men 
eftersom det är vårt beteende som 
skadat planeten är det också genom 
att ändra oss som vi kan rädda den. 
Här kan du läsa om vad du själv kan 
ändra på och hur du kan påverka po-
litiker och företag att ta bättre beslut 
för miljön. Var med och rädda världen!
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KOLL PÅ TATUERINGAR
ANDREAS SÖLVEBRING
NYPON. 56 SIDOR

Tatueringar har haft olika betydelser 
och skilda status i olika kulturer och 
genom tiderna. Förr i tiden var det 
oftast sjömän som var tatuerade och 
motiven hade ofta anknytning till 
fartyg och skeppsfart. I Japan har 
tatueringar länge varit ett typiskt 
kännetecken för medlemmarna 
i maffian yakuza. Idag kan man 
se tatueringar på precis vem som 
helst. Läs boken och få koll på allt 
ifrån historia, tekniker samt kända 
tatuerare. 
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MERA SAKER SOM (NÄSTAN)  
INGEN VET
ANDREAS PALMAER, BENGT FREDRIKSON
ILLUSTRATIONER: GUNNAR PALMGREN
ALFABETA. 144 SIDOR

NÖJESFÄLT. 
SKRÄCK, SOCKERVADD OCH  
SVINDLANDE SNURRAR
KERSTIN SJÖDÉN
ILLUSTRATIONER: ANDREA BRANDIN
SPEJA. 56 SIDOR

BARNENS ATLAS FÖR ATT  
UPPTÄCKA VÄRLDEN
ANITA GANERI
ILLUSTRATIONER: SARA LYNN CRAMB
ORDALAGET. 64 SIDOR

DE STÖRSTA TÅGÄVENTYREN
SAM SEDGMAN
ILLUSTRATIONER: SAM BREWSTER
OPAL. 64 SIDOR

I denna Atlas eller kartbok, kan du 
utforska hela världen från soffan, 
sängen eller var du nu föredrar att läsa 
någonstans. Förutom själva geografin, 
alltså var länderna ligger och hur de ser 
ut beskrivs också mängder av andra 
saker som kännetecknar länderna. 
Som hur natur och djurliv ser ut 
och vilka språk som talas och vilka 
kulturer och traditioner som finns.

Finns det något bättre sätt att resa än 
med tåg? Sam Sedgman tycker inte 
det. Här har han samlat ett gäng av 
de häftigaste tåglinjerna i världen. Vi 
får också lära oss att motiven till att 
bygga järnvägar inte alltid bara varit 
att underlätta resande och knyta ihop 
ett eller flera länder. Ibland har man 
tyvärr använt järnvägen för att stjäla 
eller förtrycka. Men idag är tåg ett 
snabbt och klimatsmart sätt att resa! 
Snabba på, dörrarna stängs!

En bra sak med faktaböcker är att man 
kan plocka upp de flesta och bara läsa 
lite grand vad man känner för just 
för stunden. Det gäller i allra högsta 
grad denna samling av texter om allt 
mellan himmel och jord. Och visst kan 
det vara roligt att kunna upplysa folk 
omkring dig att det finns en kvinna 
som är gift med ett hus, att grisar kan 
spela tevespel eller att ett hårdrocks-
band hade en papegoja som sångare.  

Du susar fram i 100 kilometer i 
timmen och plötsligt är du upp och 
ner. Du hör någon skrika men inser 
snart att det är du själv som skriker 
allra högst. Har du åkt en riktigt bra 
bergochdalbana någon gång har du 
säkert upplevt något liknande. Här 
kan du läsa om en massa häftiga 
åkattraktioner. Varför vi gillar att bli 
skrämda i skräckhus samt en del om 
nöjesfältens historia. Vad gillar du? 
När det snurrar, höga fall eller när du 
blir blöt? 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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FARBRÖDER
TERESA GLAD
NATUR OCH KULTUR

I boken får vi lära känna ett antal äldre män som författaren intervjuat. De 
berättar om hur deras liv ser ut idag och hur det var när de växte upp. Vilka 
förväntningar som fanns och vilka möjligheter som gavs. Och även om 
världen ser annorlunda ut nu än när dessa farbröder var små så tror jag att 
det går att känna igen sig i mycket. Vissa känslor och fenomen är samma 
nu som då. Till exempel rädslan för allvarliga sjukdomar och att man själv 
eller någon man älskar ska dö. Att man känner sig orättvist behandlad eller 
att man inte blir sedd. Själv kan jag känna igen mig i Tor som beskriver sig 
som en kameleont och anpassar sig efter olika sammanhang. Onekligen är 
det så att våra liv och våra erfarenheter formar oss men att vi också har stor 
möjlighet att påverka vilka och vad vi vill bli. Och att hemligheter som känns 
stora kanske inte skapar någon större uppmärksamhet när de avslöjas. 

Vill
läsa!

Har
läst



Vet du att Harry Potter finns 
på jiddisch? När boken gavs ut 
på minoritetsspråket jiddisch 
sålde den slut på några timmar. 
I Sverige kommer böcker, barn-
program, teater, musik och film 
på jiddisch i en rasande fart. Vi 
är nämligen världsledande på 
jiddisch – ett språk som talas i 
hela världen. 

Sverige har sedan år 2000 
fem nationella minoritetsspråk: 
finska, meänkieli, romska, samiska 
och jiddisch. Jiddisch är ett så 
kallat fusionsspåk och består i 
huvudsak av hebreiska, arameiska, 
slaviska och tyska språkelement. 
Jiddisch skrivs med hebreiska 
bokstäver från höger till vänster. 

I Sverige har jiddisch talats  
kontinuerligt ända sedan 
1700-talet då de första judiska 
församlingarna grundades i 
Sverige. Före andra världskriget 
fanns det uppskattningsvis 12 
miljoner jiddischtalande över 
hela världen. De flesta fanns i 
Sovjetunionen, Polen och USA, 
där filmer, böcker, teater och 
musik på jiddisch var populärt 
i början på 1900-talet. Under 
guldåldern på 1920-talet, fanns 
det fler jiddischbiografer på 
Manhattan i New York än eng-
elskspråkiga. Men efter andra 
världskriget förändrades mycket. 
Majoriteten av de sex miljoner 
judar som mördades i Förintelsen 
var jiddischtalande. 

Som för många andra språk 
behövs insatser i Sverige och i 
världen för att fler ska få möj-
lighet att lära sig jiddisch och 
för att stärka de som redan kan 
språket. Man har också rätt att 
läsa sitt minoritetsspråk i grund-

skolan även om man inte pratar 
jiddisch hemma. 

En av Sveriges mer kända jid-
dischprofiler är Tomas Woodski. 
I våras sändes andra säsongen av 
TV-serien ”Woodskis värld” på 
SVT. I fyra avsnitt möter Woodski 
jiddischtalande i Sverige och  
planerar en stor jiddischfest för 
alla åldrar mitt i pandemin. I sista 
programmet äger festen rum med 
en massa aktiviteter, varav en del 
på jiddisch. 

– Visst händer det att jag blir 
igenkänd. Häromdagen var det 
en spärrvakt som undrade om jag 
var den där jiddischisten från TV, 
säger Woodski och skrattar. 

Sitt eget språkintresse fick 
han genom sin mamma som var 
språklärare. På somrarna reste de 
i Europa. Förutom jiddisch kan 
Tomas Woodski flera språk. Han 
arbetar också som kultur- och 
bibliotekspedagog på Kultur-
huset Stadsteatern i Stockholm. 
Spana in Instagramkontot  
@Yiddishbooks där Tomas 
Woodski tipsar om böcker på 
jiddisch.

Det händer mycket i jiddisch-
världen i Sverige för barn och 
unga. Olniansky Tekst förlag i 
Lund har det stressigt just nu. 
Den andra utgåvan av Harry 
Potter un der filosofisher shteyn 
(Harry Potter och de vises sten) 
har just sålt slut och efterfrågan 
är stor. Sedan förlaget grundades 
2016 har man utkommit med 
över tjugo titlar, många med barn 
och ungdomar som målgrupp. 
I år satsar man bland annat på 
att ge ut J.R.R. Tolkiens Sagan 
om ringen i jiddischöversättning. 

Läsekretsen är internationell och 
finns över hela världen.

Sarah Schulman växte upp med 
jiddisch i hemmet och  jobbar 
numera med språket på olika 
sätt. Hon har skrivit barnboken 
Dos Nisele/Nöten tillsammans 
med illustratören Karl Kjäll. 
Boken, som är skriven för mindre 
barn, skildrar på ett humoristiskt 
sätt varför det ger tur att ha en 
kastanjenöt i fickan. 

– Mycket av mitt driv handlar 
om att inte låta sig begränsas 
av det som är. Jag ville läsa nya 
barnböcker på jiddisch för mina 
syskonbarn, och när jag inte hit-
tade vad jag sökte, fick jag skriva 
en själv.  

Sarah Schulman projektleder 
också flera barnsatsningar i år. 
I Visor på jiddisch arbetar hon 
tillsammans med kompositören 
Georg Riedel och jiddisch- 
poeten Salomon Schulman med 
att förvandla barnklassiker som 
Lille katt till jiddisch. Georg 
Riedel tyckte själv att sången 
som han en gång komponerade 
åt Astrid Lindgren, lämpade sig 
väl för jiddisch eftersom den 
påminde honom om den judiske 
målaren Marc Chagalls tavlor.

Utöver översättningar har 
helt nya sånger tagits fram. I 
höst planeras en nationell turné 
med sångerna. Trots att det är få 
jiddischtalande i Sverige skulle 
Sarah Schulman inte vilja jobba 
med något annat språk.

– Det är helt otroligt vilken resa 
som jiddisch gjort i Sverige. Våra 
jiddischprogram har satt Sverige 
på kartan internationellt. Jiddisch 
är världens roligaste språk! 

Text och foto: Cecilia Brisander

14



58

Sara Schulman och Tomas Woodski  
har haft sagostunder på jiddisch ihop 
på Rum för barn på Kulturhuset i 
Stockholm.

Det Judiska biblioteket i 
Stockholm har utsetts till 
resursbibliotek för jiddisch 
och verksamheten är under 
uppbyggnad i år. På många 
folkbibliotek i Sverige finns 
det böcker på jiddisch.

Kungliga biblioteket (KB) har ett särskilt 
regeringsuppdrag som handlar om 
att värna de nationella minoriteternas 
biblioteksverksamhet. Institutet för språk 
och folkminnen (Isof) har också fått ett 
regeringsuppdrag att etablera ett språk-
centrum för jiddisch under 2022. 

Jiddischkurser ges över hela landet. Lunds 
universitet erbjuder både kurser och  
forskning i jiddisch. På Paideia folkhög-
skola i Stockholm ger man varje termin 
språk- och konversationskurser samt 
kurser om jiddischlitteratur och kultur.

Kulturrådet har i uppdrag att under 2022–
2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande 
åtgärder för de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska. I uppdraget ingår att främja 
utgivning och spridning av litteratur på 
de nationella minoritetsspråken samt att 
genomföra läsfrämjande insatser. Åtgärder 
riktade mot barn och unga ska särskilt 
prioriteras.

De senaste åren har läromedel tagits 
fram för grundskolan (Familjen 
Jiddisch), barnrytmik för barn på 
jiddisch (Lider mit glider) och en ny 
ordbok på jiddisch och svenska. 
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Till: Nioosha,  
för längesen.  
(Närmare bestämt  
ett halvt liv.)
Från: Nioosha, nu. 
Hej. Du är tretton år. Undrar vad du gör. Kan-
ske sitter du på en bänk med cykeln parkerad 
bredvid dig, lyssnar på Laleh och är olyckligt 
kär. Sparkar gruset lite, känner dig arg på de 
självupptagna idioterna i skolan, de som tror 
att man inte kan ha tjejkompisar som är lesbis-
ka utan att de blir kära i en.Jag vill säga några 
saker till dig. Det handlar om din framtid, och 
om ditt nu. Vi kan börja i nuet. 

Du är arg. Jag fattar det. Du har all rätt. Du 
är arg på pappa, på tjejen du är kär i, på dina 
klasskamrater och på det vidriga samhället. 

Du är arg för att den enda boken du hittade på 
biblioteket som var queer handlade om någon 
som aldrig hittade kärlek. Det är inte framtiden 
så som du tror på den, och det gör dig arg att 
ingen skriver om lycklig kärlek för såna som du. 

Du känner skam. Inte över din sexualitet, 
du vet att den är normal, att den är fin till och 
med. Men du känner skam över allt du skriver 
i dagboken. Över att du känner så mycket och 
pratar så mycket och ÄR så mycket. Skit i det. 
Lämna skammen bakom dig. Skammen är ful 
och det är inte du. 

Vad är en läsambassadör?
Många länder i världen utser en läsambassadör 
för att sätta läsning i fokus, särskilt bland barn 
och unga. Läsambassadören är ett sätt att ge 
läsfrämjande ett ansikte utåt. Syftet är också 
att hålla frågan om läsningens betydelse för 
demokrati och delaktighet levande i debatten 
och inspirera fler att läsa. Kulturrådet inrättade 
sin första läsambassadör 2011 och uppdraget är 
på två år. Nioosha har jobbet från september 
2022 till september 2024.

EN HÄLSNING FRÅN SVERIGES 
LÄSAMBASSADÖR

Foto: Susanne Kronholm
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Om läsrådet
Sveriges regering tycker att det är viktigt att barn och unga läser. 
De har utsett ett läsråd som består av 12 personer som jobbar med 
läsning på olika sätt. I rådet finns till exempel en skolbibliotekarie, en 
forskare, lärare, en universitetsbibliotekarie, författare, rektorer och 
andra läsfrämjare från myndigheter och den ideella sektorn. De har 
i uppgift att driva och samla det läsfrämjande arbetet i hela landet. 
Läsrådet och Kulturrådet har tillsammans utsett Nioosha Shams till 
läsambassadör. 

ut, skriva själv, jobba på tidning. Sitta på golvet 
i en väns sovrum och prata om hur det är er tid 
nu, de kreativa svartskallarnas tid, att ni ska ta 
över världen. 

Du kommer känna tacksamhet. Så mycket 
tacksamhet. För de som fanns innan dig och 
banade vägen för såna som du. För Audre 
Lorde, Leslie Feinberg, Forough Farrokhzad. 
Tacksamhet för de som kommit och kommer 
efter. För alla kids som vågar stå på sig, precis 
som du gjorde. Alla tonåringar som vågar skrika 
ut sin kärlek och sin kamp, så högt så alla hör. 
För de som är sig själva, helt och hållet och 
fullt ut. Och för de som inte vågar än, men en 
dag kommer våga. 

Egentligen vill jag mest bara säga, fortsätt. 
Det kommer inte bli som du tänkt dig.  
Det kommer bli så jävla mycket bättre.

Allt fint,
Nioosha, ett halvt liv fram. 

Om Nioosha Shams
Ålder: 26 år

Gillar: Persiska mattor, grekiska gudar och TV-serier

Beskriv dig själv med tre ord: Mjuk, modig, 
magisk

Nämn en kapitelbok du aldrig glömmer: 
Momo eller kampen om tiden

En bok resten av livet, vilken väljer du? 
Händelsehorisonten av Balsam Karam 

Vilket är ditt älsklingsord? Tabandi på persiska 
(det betyder när man är hungrig men inte ska äta mat 
riktigt än så man äter något litet för att ”fylla botten” 
 av magen)

Författat: Ungdomsboken Om det regnar i Ahvaz  

Du känner kärlek. Så himla mycket kärlek! För 
din mamma, för din bror, för dina vänner. De 
du spelar guitar hero med efter skolan, dricker 
oboy och äter mackor med och som inte ställer 
några dumma frågor. För den där tjejen du är kär 
i, hon som inte är kär i dig men det spelar ingen 
roll, herregud vad kär du är. En dag kommer du 
inte vara det längre. Jag lovar, jag har levt det.

En dag kommer du sluta vara kär i henne. Du 
kommer byta skola och bli kär i någon annan 
som inte är kär i dig, och en till, och en till, och 
en till och till slut i en som blir kär tillbaka. Du 
kommer uppleva lycklig kärlek, och sen igen, 
och sen igen, och sen igen. Ni kommer gå hand 
i hand, hångla i rulltrappor, dansa med varan-
dra på svettiga fester. Och du kommer läsa så 
många böcker. Men du kommer inte hitta några 
som handlar om dig. Inte om en queer person 
som gillar tjejer och inte är vit, och som dessut-
om inte handlar om att komma ut. Lika bra att 

skriva en själv då. Så det gör du. Jo, jag 
lovar, du blir författare. Precis som 

du ville. Sen kommer du jobba 
med det där. Med orden, 

på olika sätt. 
Lära 
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EVE AINSWORTH
ÖVERSÄTTNING: HELENA OLSSON
ARGASSO. 110 SIDOR 

EN HEMLIG SYSTER
IDA ÖMALM RONVALL
B/WAHLSTRÖMS. 226 SIDOR

SAKER MAN INTE VILL VETA
NICOLA YOON
ÖVERSÄTTNING: TORUN LIDFELDT BAGER
BONNIER CARLSEN. 240 SIDOR

BLACKOUT
ANGIE THOMAS, ASHLEY WOODFOLK,  
NICOLA YOON, NIC STONE, TIFFANY D. JACKSON,  
DHONIELLE CLAYTON
ÖVERSÄTTNING: JOHANNA LUNDIN OCH  
ANJA ERIKSSON
VOX BY OPAL. 260 SIDOR

Isak har alltid önskat sig ett syskon. Av 
en slump hittar han ett papper på sin 
pappas kontor där det står ”bekräftelse 
av faderskapet”. Isak inser att han har 
en storasyster, Fanny, som han aldrig 
hört talas om och aldrig träffat. Hon 
bor i Stockholm, har precis flyttat 
hemifrån och börjat arbeta. Hon vet 
vem hennes pappa är och att han har 
en egen familj. I den finns det inte 
plats för Fanny. I växelvisa kapitel får 
vi följa Isak och Fanny. Snart korsas 
deras vägar. 

Bara ännu en liten lögn handlar om 
Violet som snabbt tvingas bli vuxen då 
mamman börjar dricka. Violet får skö-
ta hemmet, ta hand om sin lillebror 
och försöka klara av skolan. Det är 
inte helt lätt. Boken är förhållandevis 
lättläst även om ämnet som behandlas 
är tungt. Violet vill inget annat än att 
hålla ihop sin familj och väljer därför 
att vara tyst om det som händer inom 
husets fyra väggar. Det här är en tro-
värdig berättelse som inger hopp.

18

När Evie Thomas föräldrar skiljer sig 
slutar hon tro på kärleken. Inte blir 
det bättre när hon inser att de flesta 
förhållanden spricker. Genom en bok 
om dans hamnar Evie på en dans- 
studio och där träffar hon den mys-
tiske X och blir förälskad. Kommer 
han att kunna vända hennes nega-
tiva syn på kärlek och förhållanden? 
Saker man inte vill veta är en varm 
berättelse om kärlek och relationer. 
Den bjuder både på skratt och tårar.

Lyser kärleken som starkast när ljuset 
är släckt? Kanske är det så. Under 
fem timmar, när New York är satt i 
mörker, får du i denna bok möta unga 
människor som alla drömmer om 
kärlek. Boken är uppbyggd av korta 
noveller med olika huvudpersoner 
skrivna av olika författare. Den som är 
huvudperson i en novell blir biperson i 
en annan och på så sätt skapas en röd 
tråd genom hela boken.  

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

JENNY EDVARDSSON VÄLJER  
UNGDOMSBÖCKER OCH BÖCKER 
FÖR UNGA VUXNA

Du själv med tre ord 
Familjekär, bokläsare, livsnjutare.

Middag med en valfri bokkaraktär – 
vem och vad skulle du bjuda på? 
Oj, vilken spännande fråga. Jag hade 
gärna bjudit Pippi Långstrump på 
middag. Precis som Pippi gillar jag 
att göra sådant som är roligt. Jag tror 
att vi skulle ha mycket att prata om. 
Till middag skulle jag bjuda på en 
hejdundrande pannkakstårta med 
hemmagjord jordgubbssaft. 

Viktigaste egenskapen hos en bra 
ungdomsbok?
Att den sätter igång, triggar någonting 
hos läsaren. Det kan vara språket, 
handlingen, miljön, karaktärerna. 
Många unga skulle nog också säga 
att bokomslaget är viktigt. Det kan 
vara omslaget som gör att man väljer 
att läsa boken, eller att man väljer 
att rata den. Omslaget till Mästaren 
av Magnus Nordin utgiven av Berghs 
förlag, vet jag har lockat många till 
läsning av boken.

Vilken ungdomsbok har du blivit 
mest överraskad av i år?
En bok som berörda mig starkt var Vi-
veka Sjögrens Det gula skrattet utgiven 
av Opal bokförlag. Jag läste den precis 
när kriget mellan Ryssland och Ukrai-
na bröt ut och det var obehagligt att 
ha kriget som kuliss under läsningen. 
I boken får man ta del av ett samhälle 
som stegvis begränsar människornas 
handlingsutrymme. Riktigt obehagligt! 

Jenny Edvardsson är lärare, författare 
och föreläsare verksam i Kristianstad. 

Vi som väljer

UNGD
O
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DET GULA SKRATTET
VIVEKA SJÖGREN
OPAL. 210 SIDOR

JAG ÖVERGER MIG ALDRIG
JOHANNA NILSSON
RABÉN & SJÖGREN. 250 SIDOR

BERÄTTA TRE SAKER
CALLUM BLOODWORTH
BONNIER CARLSEN. 360 SIDOR

RYCKET
EMMA FREY-SKØTT
HEGAS. 69 SIDOR

BAD GIRLS 
JENNIFER MATHIEU
ÖVERSÄTTNING: CARINA JANSSON
LILLA PIRAT/GILLA BÖCKER. 350 SIDOR

Det är smäktande kärlek, sorg, proble-
matiska relationer mellan föräldrar 
och unga vuxna. Det berör och väcker 
känslor. Man skrattar och gråter. Bok-
ens huvudperson heter Liv. Allt hon 
kan tänka på är döden, åtminstone 
fram till den dag då hon träffar Dag. 
Allt Dag kan tänka på är Liv. Åtmins-
tone sedan den dagen då han hamnar 
utanför hennes dörr. Egentligen är det 
Dags sämsta dag någonsin men mötet 
med Liv skapar ljus i mörkret.

Rycket är första delen i serien ”Starkare 
än nu”. Den handlar om Manda som 
gillar att styrketräna. Träningshallen 
blir en fristad. Där slipper hon sin 
mamma och inte minst sin mammas 
kille Kevin. Och så finns ju Love där. 
Han som får Mandas kropp att börja 
pirra. Snart får hon möjlighet att börja 
träna styrketräning med honom. En 
lättläst bok om den första förälskelsen, 
om träning och om jobbiga hemförhål-
landen.

Det gula skrattet handlar om Hewa 
som är på flykt från ett krig. Hon 
vet inte vart hon är på väg, bara att 
hon måste komma så långt bort som 
möjligt. Med sig i flykten bär hon sin 
mammas hemliga anteckningsböcker. 
Arran är i smältzonen. Han befinner 
sig på samma plats som Hewa men 
långt senare. Sakta vävs deras öden 
samman. En gripande bok om språkets 
kraft, om civilkurage och om hemligt 
motstånd. 

Johanna Nilsson är mästare på att skildra det mörka och det svåra.  
I Jag överger mig aldrig möter du Lykke som är bipolär, lider av 
depressioner och sörjer sin storebror som tagit sitt liv. Lykkes liv är 
en bergochdalbana där höga toppar och djupa dalar hastigt avbyter 
varandra. En natt möter Lykke Sami som säger att hon är ”Skitfin, 
brakonstig och magisk”. Mötet blir början på något nytt. Lykke känner 
glädje och blir förälskad men snart förstår hon att Sami bär på sitt eget 
mörker. Han vill få gå sin egen väg men familjens krav är stora och svåra 
att värja sig mot. Orkar han ta den kampen? En vacker berättelse om 
livet och hur svårt det kan vara att leva. En bok att bli berörd av. 
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Ett våldtäktsförsök gör att Evie och 
Diane träffas. De kommer från olika 
stadsdelar, uppväxta i helt olika mil-
jöer. Snart blir de vänner, förenade av 
hemligheter. Handlingen i Bad girls 
är förlagd till 1960-talets Texas, USA, 
men har många beröringspunkter med 
ungas liv än idag. En stark, thrillerak-
tig berättelse om kärlek, vänskap och 
mord. 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Bipolär sjukdom

Kärlek & sorg 
 

LÄTTLÄST



U
N

G
D

O
M

S
B

Ö
C

K
E

R OM DU LÄMNAR MIG HÄR
DAVID LEVITHAN & JENNIFER NIVEN
ÖVERSÄTTNING: YLVA STÅLMARCK
LILLA PIRAT/GILLA BÖCKER. 328 SIDOR

VITTRING
DAVID RENKLINT
HEDVIG. 104 SIDOR.

TRASHLAND
STEVE COLE
ÖVERSÄTTNING: HELENA OLSSON
ARGASSO. 130 SIDOR

100K
MELODY FARSHIN
BONNIER CARLSEN. 160 SIDOR

MÄSTAREN
MAGNUS NORDIN
BERGHS. 295 SIDOR

VI SKA JU BARA CYKLA FÖRBI
ELLEN STRÖMBERG
RABÉN & SJÖGREN. 247 SIDOR

Sindra har superkrafter. Hon vill 
egentligen inte veta av dem. Det enda 
hon önskar är att få smälta in och vara 
en i mängden. Det är inte så lätt och 
snart hamnar Sindra i fara. Beväpnade 
män letar efter henne och andra som 
besitter superkrafter. En spännande 
bok med högt tempo. Passar läsare 
som gillar action och superhjältar. Kan 
läsas av en yngre målgrupp.

Trashland utspelar sig på ett sopberg, 
nämligen det som finns i Agbog-
bloshie, Ghana. Här bor Theo. Varje 
dag letar han efter metaller bland 
soporna. Har han tur får han ihop så 
pass mycket att det kan räcka till lite 
mat. En dag träffar han Emmanuel 
som påstår att det finns en skatt gömd 
i sopberget. Om de hittar skatten kan 
de båda bli rika och få leva ett annat 
liv, bortom sopberget. En bok om 
fattigdom, utanförskap, vänskap och 
hopp.

En roman i mejl-format, det är Om du 
lämnar mig här. Boken inleds med att 
Ezra mejlar sin försvunna syster Bea 
för att få reda på varför hon bara stack 
utan att säga hejdå. Bea svarar och 
genom deras mejlkonversation får vi 
lära känna både Ezra och Bea och den 
miljö som de växt upp i. Man förstår 
att de inte haft det lätt. Det här är 
en bok om att våga säga ifrån och att 
våga få bli den man vill vara.
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Vi är tillbaka i förorten. Dollar, killen 
som gör allt för att få social status 
och slippa vara en nobody. Hur långt 
är han beredd att gå? Ali är gift med 
Samira men kan inte glömma sin 
gamla kärlek. Aicha, utåt verkar hon 
må bra men sörjer inuti att det inte 
blev hon och Nano. Mamma Mona 
och pappa Hussein som funderar 
över hur deras lyckliga barn kunnat 
bli olyckliga unga vuxna. Sista delen 
i serien om tvillingarna Aicha och 
Ali. 

Det är sommaren 1994. Alex har 
hamnat i fel gäng. Han skickas 
därför till Gotland för att få ordning 
på sitt liv. Där är han med om en 
massa konstiga saker. Först försvin-
ner en get. Sen är det gudstjänster 
på natten, och vad är det med det 
där teet som Alex dricker varje kväll? 
Mästaren är spännande och obehag-
lig. Man är fast från första sidan. Det 
är skräck, övernaturliga inslag och 
en kamp på liv och död.

Kompisarna Manda och Malin går i 
nian. De bor i ett litet samhälle där 
alla känner alla. De längtar efter 
spänning och romantik och nu har de 
bestämt sig – i år ska de bli mystiska 
och ha en romans. Men hur gör man 
för att få till en romans och hur vet 
man om den man träffar är den rätte? 
Välkommen till en ofiltrerad skildring 
om att vara mitt i brytningstiden mel-
lan barn och vuxen. Det är klädbyte, 
fest och en del hångel.
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DEN ANDRA STADEN
HELEN EKEROTH
RABÉN & SJÖGREN. 305 SIDOR

EN FARLIG VÄNSKAP
KEVIN BROOKS 
ÖVERSÄTTNING: MARIA FRÖBERG
ARGASSO. 110 SIDOR.

DEN SOM MÅSTE DÖDEN DÖ
LINDA WAHLUND
SPEJA. 160 SIDOR

GO BIG OR GO HOME.  
DÖDEN I DIREKTSÄNDNING
NICLAS CHRISTOFFER
BONNIER CARLSEN. 400 SIDOR.

DU KOMMER ALLTID HA PARIS 
HANNA JEDVIK
RABÉN & SJÖGREN. 215 SIDOR.

KANSKE ÄR DET LÄNGTAN 
MALIN FJELLBORG
VOX BY OPAL. 283 SIDOR.

När Jack går i nian stormar Dean in i 
hans liv. Dean är farlig, impulsiv och 
våldsam och när han vill bli vän med 
Jack kan Jack inte säga nej. De två hit-
tar på en massa skit och Dean testar 
hela tiden sina gränser. Det är som om 
han bara måste se hur långt han kan 
gå. En farlig vänskap skildrar vänska-
pen mellan två unga killar och hur 
lockande det destruktiva våldet kan 
vara. En lättläst och spännande bok! 

My har cancer. Hon vet att hon snart 
ska dö. Hon får ligga på sjukhuset 
när alla andra är i skolan. My funde-
rar mycket över livet, kärleken och 
vänskapen. Hur kan man säga hej då 
till sin bästa kompis och hur gör man 
när man säger hej då för alltid till sin 
familj? Det är en fin skildring av den 
sista tiden i livet skildrad ur en ung 
människas perspektiv.

Go big or go home är andra delen i 
en dystopisk framtidsskildring, där 
staten styr medborgarna in i minsta 
detalj. Nu tvingas utvalda medborgare 
delta i en dokussåpa, där de tävlar mot 
varandra i rå överlevnad. Endast en 
kommer att leva när alla tävlingar är 
avklarade. Xerena är en av de som ska 
delta i dokussåpan. Tillsammans med 
övriga deltagare försöker hon hitta 
sätt att ta sig ur denna surrealistiska 
tävling. En bok man gärna sträckläser!

Två parallella Malmö – ett med för 
mycket magi och ett som förlorat 
sin magi. Portalerna mellan de två är 
stängda eller är de verkligen det? När 
Luxs farmor dör börjar hon leta efter 
de mytomspunna portalerna mellan 
världarna. Snart får hon hjälp av Dimo 
som kommer från det andra Malmö. 
En spännande fantasyberättelse med 
många bottnar.Första delen i serien 
Silverringarna.
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Hedvig och Alma. De drömmer om att 
flytta ihop men först ska de tågluffa, 
eller åka på en bildningsresa som Hed-
vig säger till alla som frågar. Resan är 
planerad in i minsta detalj men snart 
börjar det bli svårt. Alma inser att re-
san är på Hedvigs villkor. Kanske är de 
inte längre varandras allt, kanske hör 
de inte längre ihop. En ärlig berättelse 
om att våga ta ansvar för sitt liv och 
bli den man vill vara. Fristående del i 
serien om Alma.

Så fort skolan är avklarad flyttar Viola 
till Stockholm. Hon måste bort. Läng-
tan efter någonting annat är stark. I 
Stockholm möter hon Olof. Han är 
helt rätt men det är något som skaver. 
Det är han som bestämmer när de ska 
ses, vad de ska göra. Viola finner sig 
i detta men grubblar samtidigt över 
om det är rätt. Måste man utplåna sig 
själv för att vara med någon annan? 
En bok om kärlek på olika villkor, om 
vänskap och om att våga stå på egna 
ben.
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VINNARNA
FREDRIK BACKMAN
FORUM. 750 SIDOR

FATTAR DU INTE ATT JAG ALDRIG 
KAN KOMMA HEM IGEN
MARIE-CHANTAL LONG
OPAL. 222 SIDOR

DET SOM VÄNTAR I BRUNNEN
KERSTIN LUNDBERG HAHN
NYPON. 60 SIDOR

GRIM
SARA BERGMARK ELFGREN
RABÉN & SJÖGREN. 463 SIDOR

EN NY VÄNSKAP
MAGNUS LJUNGGREN
NYPON. 116 SIDOR

SVAGA TJEJER
LISA BJÄRBO, JOHANNA LINDBÄCK, SARA OHLSSON
LILLA PIRAT. 336 SIDOR

Äntligen finns fortsättningen på Den 
blomstertid nu kommer. Fred berättar 
hemma om vad som hände efter 
skolavslutningen och när han ser 
sin pappas besvikna blick rymmer 
han hemifrån. Han ger sig ut på jakt 
efter Wahid. Fred träffar på Oksana 
och de slår följe. Hon är också på 
rymmen. Oksana är världsvan, kaxig 
och temperamentsfull. Ibland blir Fred 
nästan rädd för henne. En spännande 
bok om att våga stå för det man gjort.

Var noga med vad du önskar dig! Din 
önskan kan slå in, i alla fall om du an-
vänder dig av en önskebrunn. Milton, 
Sibel och Olle är kompisar men på 
högstadiet förändras deras relation. 
Milton är annorlunda och Olle och 
Sibel vill inte sticka ut. De undviker 
därför Milton. När Milton hittar en 
önskebrunn väljer Olle och Sibel trots 
allt att följa med för att kolla in den. 
Det ska de snart ångra.

Man sitter på helspänn, har andan i 
halsen, gråter och skrattar om vart-
annat. Fredrik Backmans tredje del i 
serien om Björnstad, Vinnarna, är bra, 
riktigt bra. Backman lyckas fånga läsa-
ren och med sina hintar och kommen-
tarer om det som komma skall måste 
man bara läsa vidare. Har du läst de 
andra delarna i serien är denna bok 
en måste-läsning! Även i Vinnarna 
cirkulerar livet kring hockeyn och allt 
vad den innebär.
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Grim är en bok som utspelar sig i 
två tidsplan. Ett nutida där 18-årige 
Kasper är huvudperson och ett 
dåtida (1980-tal) där Håkan och 
Grim är huvudpersoner. Handlingen 
kretsar kring bandet Dark Cruelty 
och bjuder på en härlig mix av 
dödsmetall, ensamhet, vänskap, 
psykisk ohälsa och spänning. Det är 
en bok som griper tag i läsaren!

Erik flyttar från Stockholm till en 
mindre ort. På den nya skolan lär 
han känna Frans. Frans har en 
egen epa och han inviger snart Erik 
i epa-världen. Det är Volvo och 
Wunderbaum. Snart vill Erik ha en 
egen epa. På skolan går också Juno 
och Erik får känslor för henne. Kan 
han berätta det för henne? En bok 
om vänskap, första förälskelsen och 
epa-livet.

Dags att återse Jasmine, Tilde och 
Eleni som går på högstadiet. Jasmine 
får gulliga lappar i sitt skåp men 
snart börjar lapparna bli mer och 
mer snuskiga. Jobbigt och också 
skämmigt, tycker hon. Vem är det som 
skriver dem? Tilde, Eleni och Jasmine 
bestämmer sig för att ta reda på vem 
det är. Det är girl power, skolmiljö och 
vänskap skildrad på ett sätt som gör 
att man som ung känner igen sig. 
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SILVERGRYNING
ANNA JAKOBSSON LUND
ANNORLUNDA. 509 SIDOR

VINTERSÅNG
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
ÖVERSÄTTNING: KARIN LIDÉN
LILLA PIRAT. 432 SIDOR

DET ÄR NU DET GÄLLER
MATS BERGGREN
OPAL. 114 SIDOR

En totalitär regim mördar de olik-
tänkande. Kvar finns deras barn som 
hamnar i en fängelseliknande inter-
natskola. Fyra av barnen bestämmer 
sig för att rymma och hamnar i ett 
isigt bergslandskap. De är förföljda 
av de blodtörstiga hundmänniskorna 
som är skickade för att fånga in dem. 
Vintersång är en bok om hopp och 
kamp, om motståndsrörelse och tota-
litära regimer. Det är mörkt, våldsamt, 
spännande och tänkvärt.

Nu är andra delen i serien ”Metallsvi-
ten” här! Finn, Elsa och Jeroen brottas 
alla med sina problem. Samtidigt 
måste folkdomare och rövare arbe-
ta tillsammans för att förhindra att 
andra får för stor makt. Det är fantasy 
på hög nivå med mycket spänning och 
intressanta karaktärer. Välkommen in 
i en värld fylld av magi, vänskap och 
svek.

Nalin är på ett föredrag om klimatet. 
Där träffar hon på Mattias. De kommer 
från helt olika världar men för båda 
är klimatfrågan viktig. Snart förenas 
de i kampen för ett bättre klimat men 
det är inte så enkelt. Mattias har ett 
mörker och en sorg inom sig och Nalin 
vet att hennes föräldrar aldrig skulle 
tillåta att hon hängde med Mattias på 
egen hand. En förhållandevis lättläst 
bok och en del i Alsta-serien. 
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DE AFGHANSKA SÖNERNA
ELIN PERSSON
ÖVERSÄTTNING: ZAKIYA MIRZAYI OCH MOHAMMAD HUSSAIN MOHAMMADI
CAFÉ 60 MEDIA. 192 SIDOR

 در این داستان رسنوشت سه پرس جوان افغان را در زمانی دنبال کنیم که قرار است تکلیف
 کل آینده شان مشخص شود. ربکا، راوی داستان دخرت جوانی است که در خانه HVB آنها
 کار می کند. او باید قوانین اقامتگاه را رعایت کند و همکارانش به او یادآوری می کنند که

 نباید خود را از نظر عاطفی درگیر کند. اما او شدیداً تحت تأثیر این سه نفر قرار گرفته است.
 احمد، حمید و ظاهر انسان های بسیار متفاوتی هستند، اما هدف مشرتکشان مبارزه برای

داشنت زندگی رشافتمندانه است. کتابی بسیار تأثیرگذار.

Vi får följa tre unga afghanska killars öden under en period när hela 
deras framtid ska avgöras. Den som berättar är Rebecka, en ung tjej 
som arbetar på deras HVB-hem. Hon måste följa boendets regler och 
blir påmind av kollegor att inte engagera sig känslomässigt. Men hon 
blir väldigt berörd av de här killarna. Ahmed, Hamid och Zaher är 
väldigt olika som människor men har kampen om ett värdigt liv som 
gemensamt mål. En mycket stark bok.
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PERSISKA

Flykt/asyl

Hur många krabbor kan du 
hitta i katalogen?

Svar: 

پرسان افغان



Beware of Natalia Batista,  
supervass mangatecknare,  
nu också beväpnad med tatuerings- 
nålar! Här berättar hon om hur  
Sailor Moon blev inkörsporten till  
ett livslångt beroende (av manga),  
och hur lusten att utmanas driver 
henne framåt.  

Tecknandet är ett beroende. Hemma teck-
nar Natalia digitalt, men på Kulturhuset 
växer en katt fram med papper och penna.
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Så här började det: Natalia var tretton år när 
Sailor Moon dök upp på teve. Berättelsen 
handlar om den 14-åriga flickan Annie Tsukino 
som förvandlas till hjältinnan Sailor Moon, och 
måste rädda världen från ondskans makter. 
Annie som alltid varit en blyg och försiktig tjej 
måste nu slåss mot demoner! 
 
Natalia satt som klistrad framför teven. Serien 
var olik allt annat hon sett, och som en gåta 
hon ville lösa. Genom animen om Sailor Moon 
upptäckte hon manga-albumen som teveserien 
bygger på, och sedan fortsatte hon läsa all 
manga hon kunde komma över på bibliotek och 
i bokhandeln. På den här tiden var manga- 
serier svåra att få tag på, och anime kunde 
bara ses om man 
köpte dyra dvd från 
USA. Men på en 
fritidsgård i Lund 
hittade Natalia 
andra manganördar. 
Där tecknade de 
och delade tumma-
de vattenskadade 
album med varan-
dra. Redan då hade 
Natalia bestämt 
sig. Hon skulle bli 
mangatecknare. Så 
snart hon gått ut 
gymnasiet började hon på serieskolan i Malmö, 
och sedan dess har hon tecknat i princip varje 
dag.  
 
Nu har Natalia ett tiotal böcker bakom sig. 
Mest kända är kanske Sword princess Amaltea, 
en fantasyserie om en värld med omvända 
könsroller, där prinsessor räddar prinsar.  
Också serien Mjau, där vi får följa några kat-
ter, har blivit mycket uppmärksammad och 
läst. Natalia har även varit med och startat 
förlaget Nosebleed studio, som var bland de 
första att ge ut manga på svenska. 
 
Vi träffar henne i mangarummet på Kultur- 
huset i Stockholm.  
 
Vad var det som drog dig till manga? 

 – Jag tror att det var att karaktärerna inte 
är perfekta, att de har många olika egenska-
per, klumpiga, ivriga, naiva – som människor. 

De andra seriefigurerna jag följt tidigare, som 
Tintin till exempel, är mer verktyg för att föra 
berättelsen framåt. I manga är inte berättelsen 
så viktig, det är karaktärerna som står i centrum, 
och man blir kompis med dem. 
 
Är det därför man vill rita dem? 

– Ja. Och för att de ser så enkla ut. Det är 
enkla, tydliga, rena drag. Man ser att det här 
kan jag rita av. Det är inte lika svårt som att 
rita realistiska porträtt.  
 
Har du aldrig slutat teckna sedan du väl 
började? 

– Nej, i princip inte. Jag har tagit paus, för 
att göra spel till Amaltea till exempel. Och nu 

har jag tagit en 
paus, för jag lär mig 
tatuera i stället. 
Men jag använ-
der mig av mina 
mangakunskaper 
till det. Jag försöker 
alltid bredda vad jag 
gör. Kan jag skapa 
mangafigurer på 
någons hud? Ja, nu 
kan jag det. De här 
på låren har jag ta-
tuerat på mig själv! 
 

Är manga beroendeframkallande? 
– Ja, på sätt och vis blir det som att andas. 

Det är mitt sätt att uttrycka mig, att göra mig 
själv hörd. Det är något jag måste göra. Nu när 
jag har tagit en paus för att tatuera så känner 
jag att jag vill tillbaka, jag vill berätta igen, och 
hålla på med båda grejerna. 
 
Hur ser den kreativa processen ut för dig?  

– Första steget är jobbigast, när man ska 
bestämma vad man vill berätta om, det kan ta 
flera år. Men med Mjau gick det ganska snabbt, 
bara några månader. Amaltea tog två år att tänka 
ut innan jag började skriva och teckna. Först 
tänker jag ut konceptet. Sedan tar jag fram 
manus. Där visar jag vad alla kapitel ska handla 
om. När jag har ett första kapitel klart skickar 
jag till förlaget. Jag har alltid en plan för hela 
serien, för att visa att berättelsen håller ända 
till sista delen.  
 

På sätt och vis  
blir det som att  
andas. Det är  

mitt sätt att  
uttrycka mig
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Hur får du dina idéer till berättelser? 
– Många av mina berättelser kommer från en 

bild som jag ritat, och den bilden blir som en 
berättelse i min fantasi. Först är det ofta bara 
en tanke som jag vill testa att rita, men sedan 
kommer hela storyn. Det är kanske något som 
skiljer en illustratör från en serieskapare. Vi 
serieskapare blir nyfikna på vad som hände 
före och efter ögonblicket som avbildas, vi vill 
berätta vidare. Illustratörer är mer nyfikna på 
just det ögonblicket som skildras.  
 
Hur känner man igen en bra idé när den 
kommer? 

– Mitt trick är att inte skriva ner idéer. Om 
de kommer tillbaka och hemsöker mig, då är 
det personliga idéer som jag bör ta hand om. 
Det tar runt ett år att göra en bok för mig, så det 
behöver vara en berättelse som jag verkligen 
tycker om att skriva eftersom jag ska jobba 
med den så länge och dagligen.  
 
Finns det idéer som du känner att du inte 
vill göra? 

– Ja, det finns några självbiografiska idéer 
som jag inte känner mig redo att skriva än. Jag 
har några serieidéer som följt med i över tio år, 
som jag nog kommer göra en dag, men inte nu. 
Första steget är en jäsningsprocess, vissa projekt 
behöver jäsa länge. 
 
Vad satte i gång processen med Amaltea? 

– Jag ville göra en serie med en kvinnlig 
huvudkaraktär som är cool och slåss, och det 
skulle vara fantasy. Vad kan det vara? tänkte 
jag. En prinsessa! Som räddar prinsar! Jag kände 
att jag kom på en smart idé som jag också 
kunde berätta om. Jag var inspirerad av Sailor 

Moon som ju handlar om unga tjejer som slåss 
mot monster och räddar världen. De har sina 
svagheter och hittar sina styrkor. Det jag gillar 
är just det här: Du behöver inte vara super-
woman från början. Amaltea var inte perfekt 
från början. Jag läste också romanen Egalias 
döttrar av Gerd Brantenberg – och tänkte på 
hur det blir när vi växlar perspektiv, så kvin-
norna har mer makt än männen. Jag ville 
skildra ett matriarkat i modern tappning, och 
jag kunde samtidigt sammanfoga mina olika 
intressen, och få folk att reflektera. Det blev 
både fiktivt, underhållande och politiskt.  
 
Vad gör du när du inte ritar? 

– Jag sitter stilla så mycket när jag ritar, så 
jag tränar en hel del, lyfter vikter, och håller på 
med calisthenics (kroppsviktsträning). 
 
Hur blir man bra på att teckna? 

– Sitt och rita en timme om dagen, du kom-
mer bli så mycket bättre bara på ett år. Välj 
att teckna det som är mest utmanande, som 
händer till exempel, och öva, öva, öva! Första 
steget är att vänja sig vid att pennan är en 
förlängd del av en själv – den ska göra det man 
tänker sig att den ska göra. Bli kompis med 
olika sorters pennor och material. Experimen-
tera! Utmana dig själv. Att teckna manga med 
så många rutor och bilder på en sida, är bästa 
sättet att bli bättre på att rita! 
 
Text: Anna Ringberg 
Foto: Susanne Kronholm  

Anime 
är det japanska ordet för animerad film. 
Anime görs oftast baserat på en manga- 
serie eller ett tv-spel. De flesta anime 
görs i Japan. 

Manga 

är det japanska ordet för tecknade  
serier. Manga är en serieform med 
vissa stilar och tekniker och kan göras 
av folk från hela världen men de flesta 
mangaserier är gjorda i Japan. 



Natalias  
råd till tecknare

 ● Öva, öva, öva! Rita en timme om dagen 

 ● Utmana dig själv – teckna det svåra! 

 ● Lägg märke till de idéer som kommer tillbaka – 
de kan vara personliga och värda att ta vara på 

 ● Låt vissa idéer ligga till sig och jäsa
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Ni var med och tog initiativ till manga- 
rummet på TioTretton i Kulturhuset i 
Stockholm, berätta!
Villjami: Vi var några kompisar som 
brukade spela rollspel på TioTretton. Vi 
var alltid i mangahörnet. Vi var kända 
som mangamaffian! Men det fanns pyt-
telite manga då, kanske en fjärdedel av 
det som finns idag. 

Klara: Amanda som jobbar här gick 
fram till oss, hon var skoj-irriterad. 
Bredängs bibliotek har mer manga än 
vi, sa hon. Vad vill ni ha? Någon kompis 
hade listat vad hen hade läst. Så vi skrev 
långa listor. Vi kollade på anime av dem, 
och så ville vi ha mangan. Vi fick tips på 
YouTube också, ”om du gillar detta så 
kanske du gillar det här också”.

Villjami: Vi fick vad vi ville, vi var lite 
bortskämda. Eller ja… väldigt bortskämda.

Hur kom ni in på manga från början?
Klara: Jag prenumererade på Kalle Anka 
som barn, sen tyckte jag att jag blev för 
stor för det. Då gick min pappa in på Sci-
fi-bokhandeln och köpte en random bok 
typ. Det var mangan Fairy Tail. Kanske 
inte så passande för en nioåring, men 
det var starten…

Villjami: Basically, jag prenumer-
erade på KP och i slutet hade de serien 
”Bleckmossen” som är i mangastil, jag 
förstod inte så mycket först. Så hitta-
de jag Amaltea. Sen tog Sebastian, vår 

Hallå där mangamaffian!

Vi heter Amanda och Natalia och jobbar på 
bibliotek TioTretton. Vi är ett bibliotek bara för barn 
mellan tio- och tretton år därför har vi en tydlig 
vuxengräns vid ingången. 

Redan när vi öppnade TioTretton för 11 år sedan 
märkte vi vilket enormt mangaintresse som fanns 
hos våra besökare. Under åren har vi köpt mer och 
mer manga och försökt att hitta plats i biblioteket 
och i hyllorna. Mangaböcker har flugit runt, trillat 
ned och bildat högar men vi har fortsatt att köpa. 

Under 2019 renoverades hela Kulturhuset och vi 
fick tillfälliga lokaler och plötsligt hade vi plats att 
fylla en hel vägg med bara manga. Vi kunde också 
bestämma att TioTrettons lokaler skulle byggas 
om så att en ny manga-avdelning kunde få den 
plats den förtjänar. Tillsammans med våra besökare 
började vi finkamma nätet och TikTok för att hitta 
manga i olika genrer att fylla TioTretton med. 

Idag har vi drygt 4 500 mangaböcker som vi 
har delat in i genrer som till exempel Slice of Life, 
Skräck, Sport och Action. Genreindelning av böckerna 
hjälper barnen att hitta de böcker de letar efter och 
få tips på liknande berättelser. 

Ibland kan det vara klurigt att köpa manga då 
serierna inte trycks i så stor upplaga så då får vi 
plocka fram våra inre detektiver. Tyvärr översätts 
nästan ingen manga till svenska och de få serier 
som finns ger förlagen inte ut på nytt så vi vårdar 
våra svenska exemplar ömt och plåstrar om dem 
trots att de är så lästa att de faller isär. 

Så är du mellan tio och tretton år och i Stockholm 
någon gång är du varmt välkommen att hälsa på oss!

Allt gott
Amanda och Natalia/TioTretton

Hej alla!

klasskompis i trean, med sig boken 
Bleckmossen. Sen var det vår kompis 
Dante som tipsade oss om ”Dragon Ball”. 
Den är min favoritserie intill denna dag.  
Ja, då var det försent redan, då var vi fast 
för evigt i mangaträsket… 

Vad läser ni för manga nu?
Klara: Jag läser mest Marvel och DC 
Comics, amerikanska serier.

Villjami: Jag gillar inte art stylen i 
nyare manga. Men jag har en mental 
lista på klassiker från 80- och 90-talen 
som jag vill läsa, som Detective Conan. 

Vilken bok vill ni tipsa läsarna om?
Klara: Jag väljer Soul Eater. Det är 
fighting-manga om en värld där delar 
av populationen kan förvandla sig till 
vapen. Om du kan förvandla 
dig till vapen ska du gå i en viss 
skola. Där går också de som kan 
hantera vissa vapen och du ska 
hitta den perfekta matchen, 
basically bygga den perfekta 
barnarmén. Den flippfloppar 
mellan total action där barn 
dör till typ skumma skelett. 
Animen är ännu bättre fak-
tiskt. Alla har personligheter. 
Art stylen ger dem person-
ligheter. De flesta serier är 
antingen slap stick eller 
seriöst och läskigt. 
 Soul Eater kan båda.

Villjami: Jag tar Ranma 
½, som är slice of life,  
action, romantic comedy. 
Den handlar om en kille 

och hans pappa som ramlat ner i ett vat-
tenhål, och får en förbannelse över sig. 
Ranma blir en tjej och pappan en panda 
när det regnar typ. De förvandlas tillbaka 
om de får varmt vatten på sig. Några av 
Ranmas klasskompisar blir kära i honom 
när han är tjej och andra när han är 
kille. De slåss, men det är mer humor än 
blodigt allvar. Det finns många roliga 
karaktärer som har sina gimmicks och 
roliga scenarier med förvandlings- 
grejerna. Den är som ett kärlekskakel.  
En kärlekskexchoklad.

Text: Anna Ringberg och Nina Suatan
Foto: Susanne Kronholm

Vi träffar Klara Johansson 
Brink och Villjami Lahtinen,  
16 år, för att prata manga

29



KARIN THORN VÄLJER SERIER FÖR 
ALLA ÅLDRAR

När blir man för gammal för serier?
Man blir inte för gammal. Jag tror mer 
att man kanske läser en serie på olika 
sätt. Man kan gilla en serie för dess 
visuella teckningar, historien eller 
både och. För mig är serier både litte-
ratur och konst, vilket gör det väldigt 
tillgängligt. 

En seriehjälte du skulle vilja  
bjuda på middag?
Ska det bjudas på middag så ska det 
bjudas på middag. Jag skulle såklart 
bjuda in heeela hjälteteamet i  
Avengers. Det blir en klassiker: Pasta 
Bolognese! 

En manga du älskar? 
Den allra första mangan jag läste var 
Drömmarnas djup av Hisae Iwaoka. 
Det är en surrealistisk och fängslande 
manga om en flicka som somnar så 
djupt och hamnar i drömmarnas värld 
för att sen inte veta hur hon ska ta sig 
hem. Hon börjar jobba i en butik med 
känslor på burk. Otrolig! Låna den på 
ditt närmaste bibliotek genast.

Din bästa läskigaste seriekaraktär?
Svårt att komma på en läskig karaktär 
faktiskt. Men jag har alltid tyckt att 
Jokern i Batman är lite obehaglig. Vill 
man läsa en läskig serie är mangan 
Girl from the other side av Nagabe 
verkligen att rekommendera. Mystik 
på hög nivå!

Trender och tendenser i årets  
utgivning av serier?
Färgsprakande fantasy och fartfyllda 
äventyr känns alltid som en trend i 
utgivningen av serier, så även i år. 
Årets urval tenderar också att flirta 
med äldre historier eller annan popu-
lärkultur. Adaptioner, nytolkningar 
och inspiration från gamla sagor bland 
annat.

Karin Thorn är kulturvetare och  
jobbar på Seriebiblioteket i Örebro.

Vi som väljer
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IHÅGKOM OSS TILL LIV 
JOANNA RUBIN DRANGER
ALBERT BONNIER.250 SIDOR

HIMLASTORMANDE
KAROLINA BÅNG
GALAGO. 158 SIDOR

CBA VOL 53. 
PLACEHOLDER
REDAKTÖR: MATTIAS ELFTORP
C’EST BON KULTUR. 72 SIDOR

MITT LIV I JAPAN. EN SVENSK  
MANGATECKNARES ÄVENTYR DEL 2 
ÅSA EKSTRÖM 
KARTAGO. 176 SIDOR

Hedda ska flytta ihop med Fanny. Men 
de har en så kallad flersam relation 
och samtidigt kan hon inte sluta tänka 
på Ylva i orkestern. Hon är så sjukt 
snygg. Och rolig. Sen är hon geolog, 
hur sexigt är inte det?! Hedda och Ylva 
ses på en första dejt. Enligt Hedda är 
det nog en dejt i alla fall. De fortsätter 
att träffas och vi får följa med på en 
emotionell resa. Vad vill egentligen 
Ylva? Har de för olika syn på relatio-
ner för att det ska funka?

I boken får vi följa Joannas personliga 
arbete med att söka upp sin judiska 
släkt men det uppstår frågetecken på 
vägen. Med stora otroliga teckningar 
i övergripande svartvitt men med 
färglimtar som lyfter bokens visuella 
uttryck, får vi en försvunnen historia 
berättad för oss. När jag läser den 
slår det mig hur aktuell berättelsen 
är. Att makthavare kan få människors 
missnöje att vända sig mot ett visst 
folk känns skrämmande bekant.

I tidskriften CBA får man ta del av 
olika tecknares serier och konst. Är du 
kanske lite mer intresserad av serier är 
det här den perfekta inspirationen för 
dig. I nya numret av CBA får du ta del 
av 13 olika serier av serietecknare från 
hela världen.

Åsa är svensk mangatecknare och 
bosatt i Japan där hon tecknar själv-
biografisk manga om kulturkrockar 
och livet som svensk i Japan. Mangan 
innehåller korta supergulliga serie- 
strippar som handlar om just de där 
konstiga kulturkrockarna. I del två 
möter vi även hennes kompis Yoko 
som åker till Sverige på semester. Det 
visar sig att vi svenskar också har en 
massa konstigheter för oss. Nej men 
hur kul är inte detta? Älskar! 

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst
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R

UNGD
O

M

På engelska!

Kärlek och relationer

Judisk släkthistoria
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LOU! 
SONATA DEL 1
JULIEN NEEL 
ÖVERSÄTTNING: LOTTA RIAD 
EGMONT COMICS

DIANA & CHARLIE
ELIAS ERICSON
GALAGO. 222 SIDOR

HEARTSTOPPER BOK 1
ALICE OSEMAN 
ÖVERSÄTTNING: MY BERGSTRÖM 
COBOLT. 263 SIDOR

VARA 
SOFIA LUCAS 
EPIX. 144 SIDOR

FOTOGRAFEN I MAUTHAUSEN
SALVA RUBRIO
BILD: PEDRO J. COLOMBO
ÖVERSÄTTNING: KATARINA ANDERSSON 
EPIX. 168 SIDOR

Reklamen. En skämtsam men 
seriös historielektion i reklam 
kommer lastad. Kritiken mot 
konsumtionssamhället lämnar inte 
någon oberörd. Man utsätts hela tiden, 
i mataffären, på tv, ja i alla viktiga val i 
livet så finns den där. Och när vi aktivt 
väljer att ta en paus i vardagen för att 
kolla Instagram – finns den där också. 
Influencer Marketing. När reklamen 
smygs in i våra liv – så lömskt att vi 
knappt märker det. 

Efter att ha fått följa Lous barndom i 
åtta album får vi nu möta henne som 
ung vuxen. Hon flyttar hemifrån och 
lever studentliv. En serie om hur det är 
att vara vuxen och ganska mycket om 
hur det är att vara ensam. Hur hittar 
man energin för att orka? Kanske är 
det vad nattklubbarna är till för: att 
vara tillsammans med andra, utan att 
prata och bara invänta att natten ska 
sprängas i bitar.

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

I hbtqi-serien Heartstopper får vi följa Charlie och Nick. De går i samma brittiska 
pojkskola och en dag hamnar de bredvid varandra i klassrummet. Charlie faller 
ganska direkt men Nick är garanterat inte gay. Driver han med honom? Varför är 
han så schysst? Under påsklovet umgås Charlie och Nick nästan varje dag och Nick 
kollar på Charlie på det där speciella sättet. Han kramas till och med. Men han är väl 
straight?! Nicks polare i rugbylaget börjar också undra. Han ser ju inte gay ut men 
de verkar helt klart gilla varandra. Heartstopper är en kärleksfull och varm skildring 
av ung kärlek och att lära sig förstå sina känslor. Men den ställer också frågor kring 
varför man alltid ska placeras i fack? Kan man inte bara få vara det man känner och 
är för stunden? Tonårsserien om Nick och Charlie släpps äntligen på svenska och 
har nu även filmatiserats som serie på streamingtjänsten Netflix. 

I den här gripande och vackert teck-
nade serien får vi följa den spanska 
fotografen Francisco Boix liv på 
koncentrationslägret i Mauthausen 
i Österrike. Tillsammans med andra 
statslösa spanjorer får vi följa livet 
inne i lägret. Francisco blir efter ett 
tag stationerad på identifierings- 
enheten där historien tar sin början. 
Bilderna som identifierades användes 
som propaganda av tyskarna för att 
visa omvärlden att lägren var en 
trygg plats.

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Vill
läsa!

Har
läst

Pojke möter pojke

En sann historia
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Årets bokväckare 2022 tilldelas  
Fredrika skola: ”Som visat hur mycket 
en liten byskola med stort hjärta kan 
åstadkomma. Fredrika skola har 
gjort läsning till ett samtalsämne 
i bygden, och fått både förskolan, 
föräldrarna och resten av byn med  
på sitt glädjefyllda bokväckartåg.”

Zelda, Leo, Siri, Nellie, Viola, Felix. Lägg 
namnen på minnet! I Fredrika, ett samhälle 
i Västerbottens inland, kan man träffa dem. 
Fredrika är inte stort, bara cirka 200 personer 
bor i byn. Jag fick följa med på superhemligt 
uppdrag när Fredrika skola korades till Årets 
bokväckare 2022. Min uppgift var att berätta 
om allt roligt som hände. En journalist ska ju 
också söka efter sanningen. Och jag undrade: 
finns det verkligen inget dåligt med böcker?
Men vi tar det från början.

– Vi gick in i projektet 
med målsättningen att 
öka läslusten både hos 
våra elever och hos alla 
andra människor runt om 
i bygden, berättar läraren 
Katarina Henriksson. 

Och varför ville man 
nå folk i hela byn? Jo, för 
att skapa läsande före-
bilder. Katarina berättar 
att när klassen läste Bröderna Lejonhjärta så 
läste även andra bybor samma bok. De åter-
upptäckte sin barndoms klassiker kan man 
säga. Och när de väl började läsa så fortsatte de 
av bara farten.

– Annars sitter folk bara och tittar i mobilen, 
säger Felix som tycker att de kan titta i en bok 
istället. Och det är ju helt sant.

Superhjältarna från Fredrika skola – Zelda, 
Leo, Nellie, Viola, Siri och Felix – har flera 
smarta strategier för att väcka böcker runt om 
i bygden. Med hjälp av bokstationer hos hand-
laren, i lekparken och i den gamla telefon- 
kiosken väcktes läslusten och snart var nästan 
alla med på läståget, eller väldigt många i alla 
fall. Telefonkiosker är ju för övrigt typiska till-
håll för superhjältar som behöver byta om.

Dessutom gjorde bokväckarna avancerade 
efterforskningar om vuxna i sin närhet för att 
lista ut vilken sorts böcker som kunde passa 
dem. Det gäller att ställa kluriga frågor för att 
få fram svaren. Violas mamma till exempel: 
hon gillar både Harry Potter och stickning. Hm, 
vad kan passa bättre än en Harry Potter-stick-
bok?

Och fröken Josefin, som gillar historia och 
tjocka böcker? En riktig tegelsten om Karl den 
tolfte, såklart! Mission completed.

– Vill du sporra dina barn att läsa så läs 
böcker själv, uppmanade läraren Josefin Öberg 
elevernas föräldrar.  Hon tyckte förövrigt att 
boken om Karl den tolfte var ett jättebra val.

Bokväckarna slukade många böcker ur Barn- 
och ungdomsbokskatalogen (Handböckerna för 
superhjältar är favoriter och det förstår man ju 

att de vill läsa om sina 
kollegor i branschen). De 
började ofta dagarna med 
bokgymnastik och läste 
också högt för förskole-
barnen.

Puh! Man blir helt 
matt när man hör allt 
de gör och ännu har jag 
inte kommit halvvägs. 
Jag pausar lite och ger er 
svaret på frågan om vad 

som är roligast med att väcka böcker?
– Att läsa! svarar bokväckarna i kör. Och så 

var det något om kakor också, och möjligen 
en hamburgare. Man kan ju faktiskt ta med sig 
böcker på skidutflykt – skida, läsa och grilla. 
Bättre än så kan det väl inte bli?

Under några timmar tillsammans med bok- 
väckarna hann jag både se en konstutställning 
och lyssna på sånger inspirerade av böcker 
som lästs. Inne i skolan fanns miljöer från 
Bröderna Lejonhjärta, bland annat Körsbärs- 
dalen och värdshuset Guldtuppen. Där mumsade 
vi på pizzabuffé och pratade om allt som hänt 
sedan boken väcktes i Fredrika. Förskolan var 
också inbjuden, och superhjältarna arbetade 
som serveringspersonal på Guldtuppen denna 

Det finns något  
som är jättedåligt  

med böcker och som  
alla superhjältar på  

Fredrika skola  
håller med om
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dag, så min tallrik hann aldrig bli tom och det 
är ju särskilt bra när det kommer till pizza.
Jag tänkte att Viola, Nellie, Felix, Siri, Leo och 
Zelda verkligen måste ha superkrafter som 
hinner med allt detta. Kanske är böckerna 
hemligheten?

Plötsligt när jag satt där och tuggade på en bit 
pizza så mindes jag den där frågan: Finns det 
inget som är dåligt med böcker?

Och vet ni! Det finns något som är jätte- 
dåligt med böcker och som alla superhjältar på 
Fredrika skola håller med om – böcker tar slut! 
Och så måste man vänta jättelänge på nästa 
del. På skolan har de nedräkning, bland annat 
inför nästa bok i serien ”Handbok för super- 
hjälta”, och många andra nya böcker ur Barn- 
och ungdomsbokskatalogen. Datum är noga 
markerade i kalendern. Tur ändå att det finns 
så många böcker att välja på! 

Text: Anna Holmström Degerman, författare,  
bibliotekarie och journalist. Född i Jokkmokk 1970,  
uppvuxen i Umeå, Arjeplog och Arvidsjaur, numera  
bosatt i Norrbyn söder om Umeå.
Foto: Malin Grönborg

Så här har Fredrika  
skola väckt böcker:

Ett konto skapades på Instagram där 
man dokumenterar allt man gör. 

I den lokala lanthandeln, som även 
inrymmer en pizzeria, ställdes en hylla 
med böcker som kunderna fick läsa. För 
att få med fler på bokväckartåget gjordes 
också affischer som sattes upp. Bland 
annat en lekplats och en gammal tele-
fonkiosk blev till bokstationer.

Eleverna (som är mellan 6 och 9 år) 
har haft som läsutmaning att läsa alla 
svenskspråkiga böcker på deras läsnivå i 
Barn- och ungdomsbokskatalogen.

Eleverna har också provat bokgympa, 
och även utvecklat och utforskat många 
andra olika sätt och metoder att väcka 
böcker. Läsning har lyfts fram som en 
viktig del i skolans alla ämnen. 

Vuxna har uppmuntrats att vara läsande 

förebilder. Eleverna fick bland annat 
låna hem böcker som de trodde att deras 
föräldrar skulle tycka om att läsa. Skolan 
har även bjudit in hela byn att vara med 
i deras bokcirkel.

Som avslutning på projektet bjuder 
man in till en magisk bokvandrarfest 
fylld med spännande aktiviteter: baka 
tunnbröd i Bullerbyn, mät din styrka mot 
Starke Adolf, fiska med Pettson, skicka 
brevduvor i Nangijala, tävla i hoppning 
bland vildvittror och rumpnissar…

Följ  
Fredrika skola  
på instagram!

vackboken_Fredrika

Äntligen har boken kommit. Felix tipsar om  
en ny bok som han har beställt. 
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Här ligger Fredrika, i Åsele 
kommun, i Västerbottens län. 
Fredrika ligger i Drottning- 
landet – att det kallas så beror 
på att tre samhällen har  
drottningnamn; Fredrika,  
Vilhelmina, och Dorotea.

Hela skolan ryms i telefonkiosken! 
Här finns också massor av böcker 
att väcka.

Väck boken-satsningen presen- 
terades för första gången i Barn- 
och ungdomsbokskatalogen 
2019/20 med inspiration från 
tidigare läsambassadören Ann-
Marie Körlings ord: ”En bok som 
ingen läser sover i sin ensamhet. 
I samma stund du öppnar boken 
är boken vaken och du som läser 
väcker innehållet till liv.” 

kulturradet.se/vackboken

Glada bokväckare! Eleverna i Fredrika skola: 
Siri, Zelda, Nellie, Viola, Felix och Leo.
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 Ϙ What’s the book you’ve read? 

What made you want to read it?

 Ϙ What was the plot of the book like – exciting, scary, 

funny, annoying, clever, boring..?

 Ϙ What did you feel when you were reading? 

Did the book awaken any particular emotion…

 Ϙ Was there anything you liked about the book?

 Ϙ Anything that you thought was extra interesting?

 Ϙ Did you relate to any particular person/character? 

Talk more about someone from the book.

 Ϙ Have you experienced anything similar?

 Ϙ How did you feel about the language in the book – 

funny, complicated, quick, inventive, difficult, easy to 

read..?

 Ϙ How did it feel when the book was over? 

Would you like to read a similar book?

 Ϙ Who do you want to recommend the book to?

Read a book out loud together, have a book club 

where you read the same book, or read different 

books. Then, talk about these questions. Feel free 

to ask follow-up questions!

Tips for
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#väckboken  
Dela med er!  

Inspireras  
av andra!

En läsfrämjande utmaning från Kulturrådet.

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

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

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

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

Varje år presenterar vi den 
grupp som utnämns till Årets 
bokväckare i Barn- och ung-
domsbokskatalogen! När vi 
väljer vinnare söker vi projekt som 
är lustfyllda, kan inspirera andra, 
är metodutvecklande och gärna 
bygger på barnens och ungdomar-
nas egna initiativ.

Genom Väck  
boken får ni:

 Ϙ tillgång till inspirerande  
material

 Ϙ möjlighet att dela tips och 
erfarenheter med andra  
bokväckare

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

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

radet.se/vackboken senast 16 
december 2022. 

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

3. Berätta kort om ert projekt i 
det formulär som mejlas ut 
under våren, och ta chansen 
att utses till Årets bokväckare 
2023.

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

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

 Ϙ Bokbingo, ett kul sätt att  
inspireras till läsning

 Ϙ Bokgympa

 Ϙ Bokväckarsamtal: läs till-
sammans och samtala utifrån 
mallen

 Ϙ Bokväckarserier som  
bygger på böcker ni läst

 Ϙ Diplom och pins

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

 Ϙ Topplista – lista dina favoriter 
och tipsa andra

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

 Ϙ Väck boken-loppa
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Olen lukenut

Tämä on  
mieli-piteeni  

kirjasta

Kirjan nimi

Kirjailija/kuvittaja

Nimi 

Luokka
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Kirjan nimi

Kirjailija/kuvittaja

Nimi 

Luokka

Nyhet! Nu finns några av mallarna 
översatta till arabiska, engelska, 
finska, persiska och somaliska! Gå 
in på kulturradet.se/vackboken och 
ladda ner




