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Bilderböcker
Titel: Knacka på!
Författare och illustratör: 
Anna-Clara Tidholm
Ålder: 0-3 år

Anna-Clara Tidholms Knacka på! står 
alldeles sönderknackad i mina barns 
bokhylla. /Martin Widmark

Anna-Clara Tidholms interaktiva 
läsäventyr Knacka på! har varit en  
läsarfavorit sedan den först utkom 
1992. En briljant barnboksidé i sin 
enkelhet och en toppenbok för de 
yngsta läsarna.

Titel: Det är en gris på dagis
Författare: Johanna Thydell
Illustratör: Charlotte Ramel
Ålder: 3-6 år

Kritikerrosade och storsäljande förskole- 
dramat Det är en gris på dagis är en 
humoristisk och lagom verklighets- 
trogen berättelse med knorr. Grisen står 
i sin hage och tittar på barnen som leker 
borta på förskolans gård. Han vill också 
vara med och börjar gräva. Rätt vad 
det är så står han vid förskolans staket.  
Barnen blir överlyckliga! Men hur 
gömmer man en gris på dagis?

Titel: Gruffalon
Författare: Julia Donaldson
Illustratör: Axel Scheffler
Ålder: 3-6 år

Gruffalon är en riktig favorit och något 
av en modern klassiker. Med härliga 
bilder av Axel Scheffler och finurlig text 
av Julia Donaldson (översatt av Lennart 
Hellsing) berättar boken historien om 
den smarta musen som överlistar alla 
djur i skogen. Till och med Gruffalon!

Titel: Castor bakar
Författare och illustratör: Lars Klinting
Ålder: 3-6 år

2015 var det 20 år sedan Lars Klintings 
nyfikna och påhittige bäver Castor först 
gjorde entré. Böckerna om Castor och 
hans kompis Frippe har blivit otroligt 
populära och översatts till ett flertal språk. 
I storsäljaren Castor bakar får vi inte bara 
veta vad som händer när Castor fyller 
år – vi lär oss även baka en alldeles egen 
sockerkaka!

Titel: Prickens resa  
Författare och illustratör: 
Maria Nilsson Thore
Ålder: 0-3 år                                       

Vad hände egentligen med Pricken 
som lämnade geparden Petras päls och 
gav sig ut på äventyr? Jo, han hittade 
nya vänner, såg hur andra levde och 
lärde sig lekar där det passar bra att 
vara prick! 
 Maria Nilsson Thore är en av våra 
populäraste barnboksförfattare och det 
här är första gången Prickens resa finns 
som inbunden bok! 

Titel: Astons stenar
Författare och illustratör: 
Lotta Geffenblad
Ålder: 3-6 år  

Astons stenar har allt en riktigt bra bilder- 
bok ska ha! En härlig vardagsberättelse 
om Aston som tycker synd om alla kalla 
och ensamma stenar så han tar med dem 
hem. Härlig igenkänning för alla små och 
stora samlare med roliga personporträtt 
och stämningsfulla bilder. En av våra mest 
efterfrågade böcker äntligen i nytryck!

Titel: Leos sångbok 
Författare och illustratör: 
Linne Bie
Ålder: 0-3 år

Sjung med Leo! En fin liten sångbok 
med 12 av våra mest välkända och 
omtyckta visor, t ex Mormors lilla 
kråka, En kulen natt och Lilla snigel. 
Alla visor är illustrerade med den 
populära figuren Leo.  En riktigt bra 
och enkel första sångbok som passar 
perfekt på vårens presentbord!

Titel: Pelle Plutt ramsor och rim 
från gator och gårdar.
Författare och illustratör:  
Bengt af Klintberg & Eva Eriksson
Ålder: 0-6 år

Denna samling med rim, ramsor, gåtor 
och sånger är en av våra mest älskade 
barnböcker! Här blandas ramsor som alla 
känner igen med galna upptåg och roliga 
lekar. Texterna passar barn i olika åldrar 
och de finurliga och roliga bilderna är 
ritade av Eva Eriksson. En riktigt bra 
presentbok!

Bilderböcker
Titel: Sagan om den underbara familjen 
Kanin och monstret i skogen 
Författare och illustratör:  
Jonna Björnstjerna 
Ålder: 3-6 år

Favorit i repris! Här är historien om  
Lillebror Kanin som går vilse i den 
farliga delen av skogen och träffar ett 
läskigt monster. Men det visar sig att 
monstret inte är så farligt trots allt. En 
rolig och spännande bok om att man 
ska ta hand om varandra. Framröstad 
till bästa bilderbok av barnen själva!

Titel: Stora boken om Grodan
Författare och illustratör: 
Max Velthuijs
Ålder: 0-3 år 

Berättelserna om Grodan är favoriter 
bland både små och stora läsare som 
uppskattar det lågmälda och charmiga 
sättet att närma sig viktiga ämnen som 
kärlek, död och vänskap. Grodans 
25-årsdag firades med denna samlings-
volym med sju älskade berättelser.

Titel: Himmel och pannkaka
Författare och illustratör:  
Eva Lindell & Cecilia Heikkilä
Ålder: 0-3 år 

Klurig rimsaga om en fest som 
inte liknar någon annan. Mam-
brassen och vännerna vispar, 
mosar, kladdar och smaskar och 
sagan avslutas med ett rimmat 
och väl utprovat pannkaksrecept.
 ”… ett underbart samarbete med illustratören 
Cecilia Heikkilä…lustfyllt och språkglädjande…
andas Tove Jansson…” är några av de positiva 
omdömena från BTJ:s recensent Ulf Malmqvist. 

Titel: Mulle Mecks verktyg
Författare och illustratör: 
George Johansson & Jens Ahlbom
Ålder: 3-6 år 

Äntligen en ny bilderbok om Mulle 
Meck! Mulle städar i sin verkstad och 
förklarar samtidigt för hunden Buffa hur 
de olika verktygen ska användas och hur 
man snickrar. Och i bakgrunden knåpar 
Musen Mikro med ett eget projekt. Lika 
roligt för den vuxne högläsaren som för 
barnen.

Titel: Elmer Kock
Författare och illustratör: 
Ulf Stark & Lotta Geffenblad
Ålder: 3-6 år

Här kommer en ny oemot- 
ståndlig barnbokskaraktär:  
Elmer 4 år! Kocken Elmer  
hackar och skalar och lagar 
världens bästa mat. Till hans 

restaurang kommer turister, cyklister, poliser och 
präster, men också de magra och frusna får mat. 
Och till slut måste Elmer rycka ut och hjälpa själv-
aste kungen! I kommande böcker är Elmer städare, 
brandman, veterinär – och alltid den store hjälten.

Titel: Var är Pettson?
Författare och illustratör: 
Sven Nordqvist
Ålder: 0-3 år

Findus har ritat en teckning som han 
vill ge till Pettson. Men han kan inte 
hitta Pettson någonstans. Han frågar 
korna, mucklorna och hönorna men 
får mest konstiga svar. En pusselbok 
med en nyskriven berättelse om  
Pettson och Findus som inkluderar 
nio små pussel. Alla små pussel kan  
tas ut ur boken och läggas ihop till  
ett stort pussel.

Titel: Hemma hos Plupp
Författare och illustratör: 
Inga Borg
Ålder: 3-6 år

Hösten kommer och Plupp har 
fullt upp med att samla mat till sitt 
vinterförråd. 
 De tidlösa böckerna om Plupp 
har funnits i över 60 år och har 
älskats av flera generationer.
Inga Borg använder Plupp för att skapa 
inlevelse i berättelsen och djurskildringarna. 
Hon vill i första hand förmedla kunskap, i 
både bild och ord, till läsaren.

Titel: Min vän på andra sidan 
berget
Författare och illustratör: 
Lena Arro och Sara Gimbergsson
Ålder: 3-6 år

Två grodor sitter på varsin sida om 
ett stort berg. De är båda ensamma. 
Den ena grodan får en idé! Tänk om 
han skulle gå runt berget och hälsa 
på sin vän. På samma gång får den 
andra grodan samma idé, så när de 
kommer fram är det ingen där.  
Besvikna går de tillbaka igen … 



Bilderböcker
Titel: Toto – Var är nappen?
Författare och illustratör: 
Emma Virke
Ålder: 0-3 år

Toto tittut och Toto maskerad har blivit 
stora småbarnsfavoriter. I april 2016 
är Toto tillbaka, och han hittar inte 
sin napp! Var kan den vara? Under 
täcket? I skåpet? Lyft på luckorna och 
leta tillsammans med Toto i husets alla 
rum. Och kom ihåg – det är först när 
man slutar leta som man finner det 
man söker ….

Titel: Åh nej, Bruno!
Författare och illustratör: 
Chris Haughton
Ålder: 0-3 år

Bruno vill vara en duktig hund. Han 
försöker vara en duktig hund. Men nu 
har han fått syn på en TÅRTA. Vad gör 
Bruno då? 

Chris Haughtons böcker har rönt stora framgångar 
världen över. Åh nej, Bruno! har tidigare utkommit i  
inbundet bilderboksformat. Nu kommer den som  
board book i litet format! På svenska finns även  
Mamma borta och Schh! Vi har en plan. 

Titel: Doris drar
Författare och illustratör: 
Pija Lindenbaum
Ålder: 3-6 år

Doris vill inte följa med på kalaset, 
särskilt inte om hon inte får ha sin sjö-
manskostym på sig. Dessutom är hon 
inte klar med vägbygget i sandlådan. 
Och varför får den där Egon strössla 
tårtan? Doris bestämmer sig för att dra!

Pija Lindenbaum är en av Sveriges främsta bilderboksskapare. Doris 
drar är en mångbottnad bilderbok om kampen att få bestämma 
själv – trots att man är liten – fylld av humor och originalitet.

Titel: Mitt bland stjärnor
Författare: Lotta Olsson 
Illustratör: Olof Landström
Ålder: 0-6 år

Upptäck livets mysterium! Från univer-
sums oändlighet till loppan i rävens svans. 
Lotta Olssons poetiska text tillsammans 
med Olof Landströms varma och humoris-
tiska illustrationer gör Mitt bland stjärnor 
till en bilderbok för alla åldrar och en 
perfekt välkommen-till-världen-present!

Titel: Puck Flyger flygplan 
Författare och illustratör: 
Anna-Karin Garhamn
Ålder: 3-6 år                                       

En bilderbok med humor 
och snits om att resa med 
flyg när man är fyra år! 

Titel: Puck går till frisören-
Författare och illustratör: 
Anna-Karin Garhamn
Ålder: 3-6 år  

Vilken frisyr ska Puck ha? Ska det 
vara taggigt hår, runt hår eller lite 
hår? Blått, vill Puck. En härlig 
bilderbok med humor och snits 
om ett första besök hos frisören.

Titel: Lilla Sticka i landet Lycka
Författare: Linne Bie
Illustratör: Emilia Dziubak
Ålder: 0-3 år

Bästsäljande LasseMaja-författaren, 
Martin Widmark, återvänder till 
att skriva för de lite mindre barnen. 
Sagolika illustrationer av polska 
illustratören

Bilderböcker
Titel: Mamma Mu Gungar 
Författare och illustratör:  
Jujja Wieslander
Ålder: 3-6 år

Berättelserna om den egensinniga 
och obotligt nyfikna Mamma Mu 
och hennes kompis Kråkan har sitt 
ursprung i barnets lek med ord och 
ljud och rörelser. Leken har sedan 
tagit form till en visa, en vers, en bok. 
Mamma Mu Gungar, liksom de andra 
böckerna om Mamma Mu och  
Kråkan, är numera klassiker och fort-
satt omåttligt populära storsäljare.

Titel: Åka buss
Författare: Henrik Wallnäs 
Illustratör: Matilda Ruta
Ålder: 3-6 år 

Åka buss är berättelsen om en 
färd från en känd plats till en 
okänd. Om att skiljas från sina 
nära, men också om att finna 
trygghet. Vägen skumpar fram 

genom brandgula berg och över ett väldigt hav. Bakom 
sig har barnet och mamman lämnat pappa och farmor. 
En lågmält dramatisk och mångbottnad berättelse om 
flykt och förlust men också om återförening och hopp.

Titel: Det ensamma monstret
Författare och illustratör:  
Chris Judge
Ålder: 3-6 år 

Har du hört talas om monster? Alltså 
riktiga monster. De flesta vet inte att 
monster finns i verkligheten. Det beror 
på att de är väldigt sällsynta. Det här är 
berättelsen om ett riktigt monster som 
känner sig så ensamt att han ger sig ut 
på en farlig resa för att hitta någon som 
liknar honom.

Titel: Max potta
Författare: Barbro Lindgren
Illustratör: Eva Eriksson
Ålder: 0-3 år 

Barbro Lindgren och Eva Eriksson har 
i Max-böckerna skapat dramatik för 
föräldrar och barn i pekboksåldern.

Titel: God natt, Alfons Åberg
Författare och illustratör: 
Gunilla Bergström
Ålder: 3-6 år

Alfons får en kram och ljuset 
släcks. Men Alfons är busig i 
kväll, han vill inte sova i denna 
moderna barnboksklassiker.

Titel: Gittan och gråvargarna
Författare och illustratör: 
Pija Lindenbaum 
Ålder: 3-6 år

Gittan tappar bort dagis men hittar 
gråvargarna. Vargarna blir hennes 
vänner och magiska saker händer.

Titel: Här kommer brandbilen
Författare: Arne Norlin 
Illustratör: Jonas Burman
Ålder: 3-6 år

När Halvan leker brandman 
blir leken på riktigt. Larmet går 
på brandstationen och Halvan 
rycker ut med sin brandbil.

Titel: Hur gick det sen?
Författare och illustratör: 
Tove Jansson
Ålder: 3-6 år

Mumintrollet är på väg hem men 
stöter på det ena hindret efter det 
andra. En riktig bilderboksklassiker 
av allas vår älskade Tove Jansson.

Titel: Så gör Prinsessor
Författare och illustratör: 
Per Gustavsson
Ålder: 3-6 år  

Att prinsessor bara är ljuva, väna och 
fridsamma varelser som gör lämpliga och 
stillsamma saker är HELT FEL! Visst 
händer det att de inviger broar och döper 
fartyg, men ofta fäktas de med rövare, 
duperar drakar och räddar livet på snygga 
prinsar. Så gör Prinsessor har 13 år på 
nacken men är fortfarande en storsäljare.



Bilderböcker Lätt att läsa
Titel: Novas hemlighet 
Författare: Lin Hallberg 
Illustratör: Jonna Björnstjerna
Ålder: 6-9 år

Nova drömmer om ett eget djur. 
Som tur är finns en magisk djuraffär 
i staden. Första delen i en serie med 
magi, spänning och gulliga djur. 
Text i versaler.

Titel: Ivar träffar en  
tyrannosaurus, m.fl.
Författare: Lisa Bjärbo 
Illustratör:  Emma Göthner
Ålder: 3-6 år

Dinolandet är en låda där 
Ivars leksaksdinosaurier 
bor och ibland på kvällen, 
när pappa sover, blir dino-
saurierna levande.

Titel: Nu är det sent!
Författare och illustratör:
Emma Adbåge
Ålder: 0-3 år

För ett barn är det extra 
svårt att somna på befallning. 
En bilderbok där både natt- 
vandrare och morgonsömn- 
tutor kan känna igen sig!

Titel: Lilla Anna
(Lilla Anna leker med färger
Lilla Anna leker med siffror
Lilla Anna pussel)
Författare och illustratör: 
Inger & Lasse Sandberg
Ålder: 0-3 år

Söta pekböcker med bilder ur 
Lilla Annas fantasifulla värld.

Titel: Bokstavspromenaden
Författare: Peter P Arrhenius
Illustratör: Ingela P Arrhenius
Ålder: 3-6 år

Peter och Ingela P Arrhenius ABC-
bok ger en lekfull introduktion till 
alfabetet. Kanske ges läsaren en och 
annan bokstavsgåta att klura på.

Titel: En glass i granngalaxen 
Författare: Mårten Sandén 
Illustratör: Per Gustavsson
Ålder: 3-6 år                                       

Efter succén med En stackars 
liten haj är Mårten Sandén och 
Per Gustavsson tillbaka med 
en ny bilderbok. Inte om hajar, 
men om rymdvarelser som  
kommit vilse.

Titel: Fabians fest
Författare & illustratör: 
Marit Törnqvist
Ålder: 3-6 år  

Festen har redan börjat! ropar 
Fabian till sin mamma. Han kan 
inte vara tyst. Det är ju fest i stan 
i dag, världens bästa fest!

Titel: På en öde ö 
Författare: Helena Bross 
Illustratör: Kardi Ilves 
Ålder: 6-9 år

En pöl är jättestor, som ett hav! Alex och 
Omar gör en ö av sand i mitten. Och 
det bästa av allt är att det nog finns en 
skatt nergrävd där någonstans också! 
”Solgatan 1” av Helena Bross är en serie 
mycket lättlästa böcker i versaler.

Titel: Billy busar 
Författare och illustratör:  
Margareta Nordqvist
Ålder: 6-9 år

Serien ”Djurkompisar” vänder sig till de 
absoluta nybörjarläsarna. Pelle får besök 
av en ny häst. Han heter Billy, och först 
leker han med de andra hästarna, men 
när de blir trötta bestämmer han sig för 
att hoppa ut...

Titel: Hemliga Hanson
Författare: Lin Hallberg 
Illustratör: Karin Åström Bengtsson 
Ålder: 6-9 år

På vägen hem hör Levi och Lo hur 
någon ropar. När de ser sig omkring 
upptäcker de en fågel som tittar på dem. 
Tiger tror att det är en tamfågel som 
rymt. Lättläst, roligt och massor av djur 
i Lin Hallbergs serie ”Tiger Andersson”.

Titel: Hjälp! Var är skatten 
Författare: Jo Salmson 
Illustratör: Veronica Isaksson
Ålder: 6-9 år

Det är skattjakt i skolan. Fröken delar  
ut kartor att följa. Jag, Samir Shania  
och Leonita hittar skatten under en 
parkbänk. Men hjälp! Det sitter ett  
par okända gubbar på bänken!
 Jo Salmson bjuder på ett lättläst  
och spännande vardagsdrama i låg- 
stadiemiljö.

Titel: Hemliga tjuvgömman
Författare: Helena Bross 
Illustratör: Mattias Olsson
Ålder: 6-9 år

Femte fallet i serien Minimysterierna 
av Helena Bross. Mysig spänning i 
barns vardagsmiljö, på en lagom lätt-
läst nivå för nybörjarläsaren.

Titel: Märta och islandshästarna 
Författare och illustratör:  
Erika Eklund Wilson
Ålder: 6-9 år

Märta och Maja bestämmer sig för att 
följa efter några misstänkta hästplågare. 
”Hästar” är en rolig och lättläst serie om 
kärleken till hästar, för såväl hästbitna 
som hästrädda läsare.

Titel: Ensamma i borgen 
Författare: Magnus Ljunggren 
Illustratör: Mats Vänehem 
Ålder: 6-9 år

Alla vuxna är på fest i byn. Men  
kvällen i borgen blir allt annat än en 
stilla hemmakväll, för Egon, Fiona  
och Urban. ”Riddarskolan” är lättlästa 
böcker med fartfyllda och tuffa illustra-
tioner, för tjejer och killar som precis 
har börjat läsa själva.



Högläsning

Lätt att läsa
Titel: Kasper gör mål 
Författare: Jørn Jensen 
Illustratör: Charlie Christensen
Ålder: 6-9 år

Kasper älskar att spela fotboll på  
rasterna i skolan. Men hur ska det gå 
på hans första riktiga träning? Serien 
om Kasper är en lättläst klassiker av 
Jörn Jensen. Avslutas med Kaspers 
fotbollsskola som lär ut knepen för  
att bli en bättre fotbollsspelare. 

Titel: Kalas och katastrof 
Författare: Marie Oskarsson 
Illustratör: Helena Bergendahl 
Ålder: 6-9 år

Möt Emilia och hennes kompisar på 
lågstadiet i den nya lättlästa serien 
”Vänner 4-ever”. I första boken är det 
är dags för Emilias födelsedagskalas! 
Alla tjejerna i klassen är förstås bjudna. 
Eller ... har hon glömt någon?

Titel: Fira med fest 
Författare: Helena Bross 
Illustratör: Christel Rönns
Ålder: 6-9 år

Helena Bross succéserie ”Klass 1b” fyller 
tio år! Skolan fyller också tio år och det 
ska bli maskerad! Alla ska klä ut sig och 
det ska bli disko. Maja vet inte vad hon 
vill vara. Men vänta, hon kanske kan 
vara vaktmästare? Kommer ut 1 juli.

Titel: Jordens mystiska platser
Författare: Jens Hansegard 
Illustratör: Anders Nyberg 
Ålder: 6-9 år

Spännande, lättläst och rikt illustrerad 
faktabok. Följ med på en fantasieggande 
resa till gåtfulla platser över hela världen 
och ta del av myter, knasiga teorier och 
vetenskapliga slutsatser. Fjärde boken i 
serien om vår fantastiska planet.

Titel: Slaget om borgen 
Författare: Magnus Ljunggren 
Illustratör: Mats Vänehem
Ålder: 6-9 år

Författaren Magnus Ljunggren och illu- 
stratören och arkeologen Mats Vänehem 
berättar i serien om Riddarskolan om hur 
en belägring under medeltiden kunde gå 
till. En spännande historia om katapulter, 
trampkvarnar och bröstvärn – och den 
största murbräcka man någonsin sett!

Titel: Om rymden
Författare: Jo Salmson 
Illustratör: Axel Rator
Ålder: 6-9 år

I en personlig betraktelse berättar  
fantasyförfattaren Jo Salmson för  
nybörjarläsarna om förutsättningarna 
för att vistas i rymden, om jorden och 
stjärnorna i Vintergatan, men också  
om märkliga begrepp som maskhål  
och mörk materia.

Titel: Mystiska skolan: Spökhunden
Författare: Katarina Genar 
Illustratör: Alexander Jansson
Ålder: 6-9 år

Lättläst, rysmysigt och lagom läskigt 
i Katarina Genars serie ”Mystiska 
skolan” för nybörjarläsare. Filmiskt 
och magiskt illustrerat.

Titel: Varuhuset 
Författare: Petrus Dahlin 
Illustratör: Johanna Kristiansson 
Ålder: 6-9 år

Glöm råttan i pizzan, med Varuhuset 
inleder Petrus Dahlin ”Läs på egen 
risk!”, en ny bokserie läskiga vandrings- 
sägner för nybörjarläsarna.

Lätt att läsa
Titel: Natten då Sigge föddes 
Författare: Lin Hallberg 
Illustratör: Margareta Nordqvist 
Ålder: 6-9 år

Det här är den spännande berättelsen 
om ovädersnatten ute på heden när 
Sigge föddes. En lättläst bok i färg för 
alla killar och tjejer som har börjat 
läsa själva.

Titel: Noa får en liten morbror 
Författare och illustratör:  
Tiril Valeur
Ålder: 6-9 år

En alldeles egen morbror – det önskar 
sig Noa allra mest. Mormor klappar på 
sin tjocka mage och säger att hon nog 
ska kunna ordna det. Men när hon  
kommer hem från sjukhuset, då blir  
Noa snopen. Morbror Alf är ju pytte-
liten! Har varken tatueringar eller motor- 
cykel. Bara skriker, sover och bajsar. 

Bokserie: Spådomen om Jack
Författare: Martin Olczak 
Illustratör: Anna Sandler
Ålder: 6-9 år

De fyra böckerna i Spådomen 
om Jack är den fristående 
fortsättningen på succén 
Jakten på Jack. Perfekta läsa 
själv-böcker för 6–9-åringar.

Titel: Singers melodi
Författare: Vanna Rosenberg 
Illustratör: Cecilia Heikkilä
Ålder: 6-9 år

Barnboksdebutanten Vanna Rosen-
berg skriver en lika vemodigt vacker 
som sällsamt varmt mänsklig histo-
ria om hur det kan vara att komma 
till en främmande plats utan sin fa-
milj. En historia om att längta bort 
och lite iväg, till den plats där man 
hör hemma. En högläsningspärlan.

Titel: Ishavspirater 
Författare:  
Frida Nilsson
Ålder: 6-9 år

Ishavspirater är en episk berättelse om 
systerskap, mod och vikten av att bevara 
sin mänsklighet i en iskall vuxenvärld. 
Det är en språkligt lekfull, mustig 
skepparhistoria, där matroserna heter 
Slåförst och Fläskmun och havet är 
tandhackande iskallt.
 Perfekt för högläsning. En blivande 
klassiker. 

Titel: Katitzi & Katitzi och Swing 
Författare:  
Katarina Taikon 
Ålder: 6-9 år

Efterlängtad reviderad nyutgåva med 
nya illustrationer. En varm skildring av 
den romska flickan Katitzi som är full 
av upptåg och en rebellisk längtan efter 
rättvisa. Passar utmärkt att läsa högt och 
en ingång för alla som vill börja prata 
om rasism och vad det egentligen  
betyder att vara människa.

Titel: Harry Potter och  
De vises sten, illustrerad. + 
Harry Potter Målarbok
Författare: J K Rowling 
Illustratör: Jim Kay 
Ålder: 9-12 år

En helt genomillustrerad 
utgåva av den första 
boken om Harry Potter, 
perfekt för högläsning. 
Resterande delar kom-
mer att släppas årligen 
fram till 2021.

Titel: Monstret i natten
Författare: Mats Strandberg 
Illustratör: Sofia Falkenhem 
Ålder: 6-9 år

Spännande, roligt och lagom 
läskigt, med cliffhangers som 
gör att man bara måste läsa 
vidare.



Högläsning
Titel: Min vän Skuggan
Författare: Michael Morpurgo
Illustratör: Christian Birmingham
Ålder: 9-12 år

Aman växer upp i Afghanistan – ett 
land som rasat samman efter år av 
krig. När allt känns hopplöst dyker 
en utmärglad hund upp, som han 
tar hand om och döper till Skuggan. 
Aman och hans mamma flyr, med 
målet att nå släktingar i England.  
Men hur långt kan Skuggan följa 
dem? Och var finns tryggheten?

Titel: Känner du Pippi Långstrump
Författare: Astrid Lindgren 
Illustratör: Ingrid Vang Nyman
Ålder: 6-9 år

Den älskade klassikern om Pippi 
Långstrump när hon flyttar in i 
Villa Villekulla och träffar sina nya 
lekkamrater, Tommy och Annika.

Titel: Ronja Rövardotter 
Bröderna Lejonhjärta 
Författare: Astrid Lindgren 
Illustratör: Ilon Wikland 
Ålder: 6-9 år

Två av Astrid Lindgrens 
riktiga klassiker för lite 
äldre barn som verkligen 
håller att läsas om och 
om igen. 

Serier
Titel: Ariol 1 +2 
Författare: Emmanuel Guibert 
Illustratör: Marc Boutavant 
Ålder: 6-9 år

Böckerna om åsnan Ariol  
och hans klass är roliga och  
påhittiga skildringar av var-
dagsliv med lustiga karaktärer 
och igenkänning. Böckerna  
är också en bra lässtart och 
består av korta fristående  
serienoveller med knorr.

Titel: Mamma Mu firar Kråkan
Mamma och Kråkan leker
Författare: Jujja Wieslander 
Illustratör: Sven Nordqvist 
Ålder: 6-9 år

Nu finns berättelserna om 
Mamma Mu och Kråkan i  
serieform. Vem är du mest 
lik? Stor igenkänning och 
många skratt för alla åldrar.

Titel: Trollskogen
Författare och illustratör:  
John Holmvall
Ålder: 6-9 år

Seriedebutanten John Holmvall ger 
nytt liv åt de väsen vi känner igen från 
våra folksagor och från John Bauers 
bildvärld: älvor, troll och häxor.

Titel: Dinosaga 
Författare: Tomb Svalborg 
Illustratör: Mirjam Löfgren 
Ålder: 6-9 år

Dinosaga är ett spännande och 
roligt serieäventyr om mäktiga 
dinosaurier, kampen för överlevnad 
och stark vänskap i en värld för 
länge länge sedan.

Serier
Titel: Sanni & Jonas: Vinternatt
Författare: Kalle Hakkola
Illustratör: Mari Ahokoivu
Ålder: ?? år

En berättelse om drömmar och 
syskonkärlek i Tove Janssons anda 
av finsk, prisbelönt duo.

Titel: Katten & Ekorren på 
Sommarön 
Författare och illustratör:  
Loka Kanarp 
Ålder: 6-9 år

På semestern åker både Katten och 
Ekorren till härliga Sommarön 
för att ha ledigt. Där träffas de för 
första gången.

Titel: Lilla spöket Laban spökar 
på slottet 
Författare och illustratör:  
Inger & Lasse Sandberg
Ålder: 3-6 år

Den första serieboken om Lilla 
Spöket Laban är full av äventyr och 
upptåg på slottet Gomorronsol.

Titel: Loranga
Författare: Barbro Lindgren 
Illustratör: Sara Olausson
Ålder: 6-9 år

”Loranga Masarin och Dartanjang 
handlar egentligen om min egen familj. 
Loranga var min man och Masarin 
en blandning av våra söner. Eftersom 
Sara Olausson är min systerdotter och 
medlem i Lorangafamiljen är det väldigt 
roligt att just hon ritar serien om dem.” 
hälsar Barbro Lindgren. Del 1 och 2 
finns ute, del 3 kommer på våren 2017.

Titel: Kapten Klara i underjorden
Författare och illustratör:
Johan Wanloo 
Ålder: 6-9 år

Kapten Klara är en fartfylld äventyrs-
serie som gick i tidningen Tivoli. Nu 
publiceras den varje vecka i Dagens 
Nyheter. Här är Kapten Klara för första 
gången i ett långt sammanhängande 
äventyr. Denna gång i underjorden. 
I augusti 2016 kommer en ny bok, 
då Kapten Klara får vara med om 
hissnande upplevelser i rymden. 

Titel: Felix
Författare och illustratör: 
Jan Lööf
Ålder: 6-9 år

Felix hamnar ständigt i spännande äventyr 
med bovjakter, djungeläventyr, science  
fiction, och uppfinningar. Här finns 
mycket av den värld som vi har blivit 
bekanta med via Jan Lööfs barnböcker. 
Felix var från början strippserier i svensk 
dagspress. Här har Jan omdisponerat och 
färglagt serien. Tre böcker om Felix finns 
ute, den fjärde kommer i augusti 2016.



Slukaråldern
Titel: Vilmas vilda värld
Författare och illustratör: 
Abby Hanlon
Översättning: Caroline Bruce
Ålder: 6-9 år

1:a på Publishers Weekly’s lista över 
2014 års bästa barnböcker. Charmigt 
och humoristiskt illustrerad och perfekt 
för nybörjarläsare. Vilma är yngst i 
familjen. Mest vill hon leka med sina 
storasyskon men de är inte alls lika  
sugna. Hon ställer tusentals frågor. 

Varför har vi armhålor? Vad är motsatsen till smörgås? 
Till sist bestämmer de sig för att sätta henne på plats. 
Men det går inte som de hade tänkt sig.

Titel: Upphittat: Tiger och silverfisk
Författare och illustratör: Elin Lindell
Ålder: 6-9 år

”För att travestera boktitlarna, så är Elin 
Lindell: Lätt, smart och rolig”, skrev DN 
om böckerna om Jördis. Kapitelböcker 
med massor av humor och värme, en hel 
del spänning och lagom mycket allvar. 
Trots att Jördis alltid menar väl har hon 
en förmåga att trassla in sig i lögner, miss-
förstånd och pinsamheter. Även den här 
gången, i boken som utkommer maj 2016.

Titel: Vandraren utan ansikte
Författare: Andreas Palmaer
Ålder: 9-12 år

Andreas Palmaer har inspirerats av  
nutida skräckhistorier på nätet och  
skrivit egna läskiga berättelser. Ibland är 
de övernaturliga, andra gånger blodiga. 
Det enda du kan vara säker på är att de 
alltid är krypande läskiga. Bland annat 
finns här historien om Slenderman,  
berättelsen om Getmannen, om tv- 
spelet som plötsligt blev för verkligt.

Titel: Alex Dogboy
Författare: Monica Zak
Ålder: 9-12 år

Alex överges i tidig ålder av sina föräldrar 
och hamnar på gatan i Honduras huvud-
stad. Men gatulivet i Tegucigalpa är både 
farligare och svårare än han trott. Alex 
bor på en soptipp och samlar plastpåsar, 
där hittar han en dag en skadad hundvalp 
som blir hans följeslagare. Så får han sitt 
nya namn: Dogboy.

Titel: Stoppa Greven!
En tidsresa på liv och död
Författare: Dan och Lotta Höjer
Ålder: 9-12 år

Hampus råkar hitta 100 år gamla 
dagböcker på vinden. Han tycker det 
är spännande och börjar läsa om livet 
för hundra år sedan. Men det blir mer 
spännande än så: När han tittar efter 
för att se om det kanske finns något 
mer i gömstället hittar han en lapp, 
där någon frågar vem som har tagit 
dagböckerna. 

Titel: Mysteriet på 
Hester Hill
Författare: 
Kristina Ohlsson
Ålder: Från 8 år

Kristina Ohlsson är en av Sveriges 
mest framgångsrika kriminal- och 
barnboksförfattare. Hennes serie om  
barnen i Åhus – Glasbarnen, Silver- 
pojken och Stenänglar – har blivit en 
stor läsarsuccé, prisbelönats och sålt i 
över 130 000 exemplar. Hösten 2015 
kom Mysteriet på Hester Hill, även den 
en storsäljare och en favorit bland  
slukaråldern. I mars 2016 är hon  
aktuell med en ny spännande trilogi 
som tar sin början i en zombiefeber …

Titel: Zombiefeber
Författare: 
Kristina Ohlsson
Ålder: Från 8 år

Slukaråldern
Titel: Billie: Avgång 9:42 till nya livet 
Författare:  
Sara Kadefors
Ålder: 9-12 år

När Billie fosterhemsplaceras långt 
hemifrån deppar hon inte ihop, det är 
inte hennes grej. Tvärtom börjar hon 
iaktta sin nya omgivning och förundras 
över det hon ser. Avgång 9:42 till nya 
livet är första delen i Sara Kadefors 
mellanåldersserie, en knivskarp vardags-
skildring med relationerna i centrum.

Titel: Kampen mot superbitcharna 
Författare och illustratör:  
A. Audhild Solberg 
Ålder: 9-12 år

Anne Bea ligger nästnästsist på popula-
ritetslistan. Utan bästisen Nils hade livet 
varit en katastrof. En dag kan hon inte 
låta bli att säga emot när klassens super-
bitchar retas och hamnar genast i skott-
linjen. Solbergs debut är en varm, rolig 
och träffsäker skildring av det sociala 
spelet i skolan.

Titel: Rum 213 
Författare och illustratör:  
Ingelin Angerborn
Ålder: 9-12 år

Det börjar som en sommar-
dröm med bad och sol och söta 
killar, men snart börjar mystiska 
saker hända.

Titel: I kungens spår 
Författare och illustratör:  
Peter Arrhenius
Ålder: 9-12 år

En rolig och spännande historia, 
samtidigt som man får en liten 
historielektion på köpet. Passar 
utmärkt till slukare från åtta år  
och uppåt.

Titel: Sannare än sant 
Författare:  
Dan Gemeinhart
Ålder: 9-12 år

En sensationell debut och en gripande 
och hjärtskärande bladvändare om 
Marks otroliga resa och om hans kärlek 
till sin hund. ”Det finns tre klart lysande 
stjärnor i denna berättelse: Mark, Jessie 
och Beau, den sista en trofast och klok 
liten hund.” Staffan Engstrand, BTJ 
häfte 4/2016.

Titel: Vår jättestora trädkoja med 
26 våningar
Författare: Andy Griffiths
Illustratör: Terry Denton
Översättning: Katarina Kuick och 
Sven Fridén
Ålder: 9-12 år

De fantasifulla killarna Andy och Terry 
från boken Vår trädkoja med 13 våningar 
är tillbaka och den här gången har deras 
trädkoja hunnit växa till 26 våningar! 
Den galet fantasifulla och rikligt illustre-
rade serien om Andy och Terry toppar 
listor över hela världen och i hemlandet 
Australien säljer de olika delarna bättre 
än alla andra böcker – oavsett kategori.

Titel: Vår trädkoja med 13 våningar
Författare: Andy Griffiths
Illustratör: Terry Denton
Översättning: Katarina Kuick och 
Sven Fridén
Ålder: 9-12 år

”Grattis Sveriges ungar”, skrev Martin  
Widmark efter att han fått reda på att den  
här serien skulle översättas till svenska.
 Tänk om man kunde bo i en trädkoja! Och 
tänk om kojan hade 13 våningar, en bowling-
bana, självbäddande sängar och en automatisk 
marshmallowkanon. Andy och Terry bor i 
en sådan koja och de gör böcker om knäppa 
äventyr. För VADSOMHELST kan hända i 
en trädkoja med 13 våningar.

Titel: Näcken
Författare: Åsa Larsson och 
Ingela Korsell 
Illustratör: Henrik Jonsson 
Ålder: 6-9 år

Något går fruktansvärt fel under 
skolans temadag, och Iris påstår 
att det är Näcken som ligger bakom  
händelserna. Efterlängtad fortsättning 
av PAX-serien.



Humor
Titel: Emres handbok i konsten 
att skaffa sig vänner 
Författare: Siri Spont 
Illustratör: Jonna Björnstjerna
Ålder: 6-9 år 

Emre är killen som inte riktigt vågar ta plats 
och som önskar att han var modigare. Han 
försöker hitta på tips till sig själv, som han 
skriver ner i sin handbok, i konsten att  
skaffa sig vänner. Men det blir lite ensamt. 
Och inte blir det bättre av att lillbrorsan 

Izzet är kompis med hela världen. 
     Så börjar Ömer i klassen – han tar både plats och är modig. 
Ibland lite väl mycket plats. Och det ställer till det för Ömer. 
Men vad skulle hända om Emre och Ömer blev vänner …

Titel: Emres handbok i konsten 
att bli känd 
Författare: Siri Spont 
Illustratör: Jonna Björnstjerna 
Ålder: 6-9 år

Emre är trött på att känna sig osynlig. 
Inte ens Arian på fritids känner igen  
honom trots att de gått där tillsammans 
i tre år. Hans bästis Ömer föreslår att 
det är dags att göra nåt åt det. Emre 
måste helt enkelt bli känd! Och bästa 
sättet att bli känd över en natt är på 
YouTube …  Nu andra boken i serien!

Titel: Tom Gates (nästan bara) smarta 
idéer 
Författare: Liz Pichon
Översättning: Helena Sjöstrand Svenn 
och Gösta Svenn
Ålder: 9-12 år

Tom får en STOR chock när han för 
första gången ser sin storasyster Delia 
utan solglasögon. Men det är ingenting 
jämfört med överraskningen pappa 
kommer med. Han ska nämligen vara 
med och tävla på skolans idrottsdag. 
Sjukt pinsamt!

Titel: Deckargåtor – 18 deckargåtor 
som du kan lösa själv!
Red: Siv Widerberg 
Ålder: 9-12 år

I vår nya populära antologi finns deckar-
gåtor för alla, vissa är korta och kluriga 
och andra är långa och spännande! 
Ett jättebra lästips för läsovana barn i 
mellanåldern; många illustrationer som 
lättar upp texten och att man själv får 
klura ut gåtans lösning gör boken  
spännande och barnen aktiva i 
läsningen.

Titel: Världens värsta rektor 
Författare: Marius Horn Molaug 
Illustratör: Kristoffer Kjölberg
Ålder: 9-12 år

Drastisk humor i skolmiljö. Texten  
ackompanjeras av pratbubblor och 
roliga illustrationer. För att få simmar-
märket ska du kunna: Simma 25 meter, 
dyka ner till botten av bassängen, liv- 
rädda rektorn. Ruben måste komma  
på att sätt att stoppa den fasansfulla  
simmardagen – han kan ju inte simma 
och dessutom är han jätterädd för 
rektorn!

Titel: Dubbel Trubbel
Författare: Jory John & Mac Barnett
Illustratör: Kevin Cornell
Från 8 år

Försäljningssuccén Dubbel-Trubbel är en 
halsbrytande rolig bok om att hitta sin 
plats, hitta sin stil och inte minst hitta 
vänner där du inte trodde att de fanns.  
I juli 2016 kommer den andra fristående 
delen, Ännu värre Dubbel-Trubbel.

Titel: Ännu värre Dubbel Trubbel
Författare: Jory John & Mac Barnett
Illustratör: Kevin Cornell
Ålder: Från 8 år

Titel: Kapten Kalsong 6 
Författare och illustratör:  
Dav Pilkey 
Ålder: 6-9 år

Skolans nörd börjar transformera sig 
till en superstark robotkille, men en 
nysning i ett kritiskt skede medför att 
han i stället blir en snortäckt robot-
snorgubbe! Skruvade och actionfyllda 
historier som ger läslust till alla!  

Humor
Titel: Slaget om New York 
Författare: Geoff Rodkey
Illustratör: Liz Casal
Ålder: 9-12 år

Kriget mellan tvillingarna Claudia och 
Reese Tapper är officiellt över, men vapen-
vilan varar inte länge. Vid en skattjakt  
för att samla in pengar till välgörenhet 
är det plötsligt inte bara tvillingarna som 
kämpar mot varandra. Hela skolan dras in 
i konflikten när deltagarna jagar poäng i 
New York.

Titel: Världens värsta tandläkare 
Författare: David Walliams
Illustratör: Tony Ross 
Ålder: 9-12 år

I stället för en peng från tandfen ligger 
det vidriga saker under huvudkudden 
när barnen tappat en tand. En fladder-
musvinge, sniglar, kackerlackor, larver 
… Alfie bestämmer sig för att ta reda på 
vad som är i görningen. Världens värsta 
tandläkare är en av årets rysligaste och 
roligaste böcker!

Titel: Tsatsiki och olivkriget 
Författare och illustratör:  
Moni Nilsson
Ålder: 9-12 år

Tsatsiki är tillbaka! Och äntligen är han 
hemma i Grekland igen. Men i Agios Am-
mos är ingenting som förr. Pappa bläckfis-
karen är skyldig banken en massa pengar 
och tänker sälja både sin olivlund och sitt 
hotell. Det får bara inte hända! Med mycket 
humor och kärlek skildrar Moni Nilsson 
Tsatsikis kamp om olivlunden– och hans 
kärleksbekymmer.

Titel: Kapten Kalsong 7 
Författare och illustratör:  
Dav Pilkey 
Ålder: 6-9 år

Robotsnorgubben besegras, men 
ur resterna stiger tre snoriga robot-
stycken som strax kommer till liv. 
Ett hisnande äventyr med super-
hjälten kapten Kalsong!  

Faktabok
Titel: Kartor 
Författare och illustratör:  
Aleksandra Mizielinska och Daniel 
Mizielinski 
Ålder: från 7 år

En internationell succébok och en 
guldgruva för alla som gillar kartor och 
för de som inte visste att de gjorde det. 
Här presenteras flera av världens länder 
och världsdelar i kartform och med 
myllrande och detaljerade illustrationer 
skildras allt från geografiska fakta till 
kulturella seder och bruk.

Titel: Lätta fakta om Antarktis
Författare:  
Lucy Bowman
Ålder: 6-9 år

Hur är det att bo på Antarktis? Hur kan 
pingviner röra sig så snabbt över isen? 
Varför är sälar så tjocka och vem upp-
täckte sydpolen?
 Lätta faktaböckerna har allt: 
en tilltalande layout och lättillgängliga 

texter. De har en bra struktur och ett stort utbud av 
tydliga och intresseväckande bilder, ett hundraprocentigt 
samspel mellan bild och text samt alfabetiska ordlistor. 

Titel: Djur i djupen 
Författare:  
Camilla De la Bédoyère
Ålder: 9-12 år

Långt, långt ner i havsdjupen, där mörkret 
är kompakt, har de mest märkliga varelser 
sina hem. Vissa på flera tusen meters djup. 
Läs om marulken, bläckfisken, maneten 
och hajen. Men även de mer ovanliga, 
pärlbåten, dolksvansen, havsmusen samt 
törnekronan. Häftiga fakta i lyxigt format, 
rikt illustrerad med foton av de fascine- 
rande djuren.

Titel: Roliga fakta och otroliga  
myter om djur 
Författare:  
Paul Mason
Ålder: 9-12 år

Här hittar du otroliga skrönor och  
moderna myter. Och massor av häpnads-
väckande fakta om olika djur. Sant eller 
falskt: Huvudlöss trivs bäst i rent hår, 
jättestora alligatorer lever i New Yorks 
kloaker, geparden är världens snabbaste 
djur, strutsar gömmer huvudet i sanden?

Titel: Tom Gates fantastiska värld, 
Tom Gates Allt är underbart, 
Tom Gates bästa ursäkter
Författare: Liz Pichon
Översättning: Helena Sjöstrand Svenn 
och Gösta Svenn
Ålder: 9-12 år

Här bjuds vi på humoristisk och 
beroendeframkallande läsning. 
Kamratpostens recensent gav 
slukarserien om Tom Gates högsta 
betyg och i England har böckerna 
sålt i över en miljon exemplar.



Faktabok
Titel: Min fjärilsbok 
Författare: Stefan Casta 
Illustratör: Emma Tinnert
Ålder: 6-9 år

Stefan Casta och Emma Tinnert 
presenterar i denna vackra bok våra 
sexton vanligaste fjärilar, i samma 
ordning som de uppträder i naturen. 
Fjärilarna sätts även in i ett större 
sammanhang så att läsaren förstår hur 
viktiga vissa växter är för våra fjärilar 
och vice versa. 

Titel: Slående fakta om hjärtat 
Författare och illustratör:  
Lena Sjöberg 
Ålder: 9-12 år

Visste du att blåvalens hjärta är stort 
som en bil? Eller att dina hjärtslag är 
lika personliga som ditt fingeravtryck? 
Hur kommer det sig att våra blodådror 
är blå när blodet är rött? Hur många 
hjärtan har daggmasken? Rolig och 
oväntad fakta om hjärtat.

Titel: Stan är full av djur 
Författare: Stefan Casta 
Illustratör: Staffan Ullström
Ålder: 6-9 år

Städerna har förändrats mycket de 
senaste åren och deras fauna likaså. 
På 64 sidor (med fem utviknings-
bara uppslag) berättar Stefan Casta 
om var djuren bor, varför de före-
drar staden och hur de hittar mat. 
Boken är sprängfylld med både 
foton och vackra illustrationer.

Titel: Löss
Författare: Bengt Erik Engholm 
Illustratör: Jojjo Falk
Ålder: 6-9 år

När det kliar ordentligt i skalpen  
behöver det inte vara för att man har 
ett svårlöst problem, man kan ha fått 
löss! Här kan du läsa om allt du någon-
sin undrat och allt du inte visste att du 
ville veta om våra mest ovälkomna gäster: 
lössen! En spännande och lärorik faktabok 
för den vetgirige, med roliga illustrationer.

Titel: Vego hela dagen – Vegetariska 
recept för unga matälskare 
Författare och illustratör:  
Mattias Kristiansson
Ålder: 9-12 år

Intresset för att äta vegetariskt växer, 
men det saknas gröna kokböcker 
för yngre. Därför samlar Mattias 
Kristiansson här cirka 50 lättlagade 
vegofavoriter. Från uppiggande 
frukostar och välbehövliga mellan- 
mål till mumsiga vardagsrätter och 
spännande bjudmat. 

Titel: Baka, Fixa, Odla, Kalas
Författare: AnnaKarin Nyberg  
& Clara Lidström
Ålder: 9-12 år

Med lekfulla illustrationer och 
tydliga instruktioner är det 
omöjligt att inte smittas av 
skaparglädjen i Clara Lidströms 
och Annakarin Nybergs gör det 
själv-böcker för barn.

Titel: Första visboken 
Författare och illustratör:  
Catarina Kruusval
Ålder: 0-3 år

Kruusvals små sångböcker har 
blivit en jättesuccé tack vare de 
söta och roliga bilderna. Nu med 
tillhörande inspelade visor i en 
ljudpanel.

Fantasy
Titel: Tordyveln flyger i skymningen 
Författare:  
Maria Gripe
Ålder: 9-12 år

Här är den fantastiska berättelsen om 
några ungdomars mystiska upplevelser  
i byn Ringaryd, där två till synes till- 
fälliga händelser gör att vissa gömda 
och glömda förhållanden rullas upp och 
avslöjas. En av Maria Gripes mest lästa 
och älskade böcker. Stor efterfrågan på 
denna efterlängtad klassiker med nytt 
fint omslag!

Titel: Maximus ring 
Författare: Patrik Bergström
Illustratör: Filippo Vanzo 
Ålder: 6-9 år

Med Maximus ring inleder Patrik  
Bergström fantasytrilogin Legenden om 
Örnfolket. Äventyrsfantasy för nybörjar-
läsarna med actionfyllda illustrationer. 
Andra delen, Vulkanen vaknar,  
utkommer i juni 2016!

Titel: Odjuret vaknar 
Författare: Ola Lindholm 
Ålder: 6-9 år

Ett fantastiskt högläsningsäventyr 
väntar när Ola Lindholm, känd från 
SVT:s Wild Kids och Kamratposten, 
barnboksdebuterar.

Titel: Järnprovet 
Författare: Holly Black 
Illustratör: Cassandra Clark
Ålder: 9-12 år

Första av fem delar i nya succéserien 
Magisterium. Kittlande urban fantasy 
med mörka undertoner för alla som 
älskade ”Harry Potter”, ”Spiderwick” 
och ”Mortal Instruments”. 

Titel: Kopparhandsken
Författare: Holly Black 
Illustratör: Cassandra Clark
Ålder: 9-12 år

Call Hunts sommarlov är inte precis 
som andra tolvåringars; hans pappa är 
övertygad om att han är ond, Calls hund 
är en jättevarg och sist men inte minst 
ska Call tillbaka till trollkarlsskolan  
Magisterium efter lovet. Andra delen  
av serien Magisterium.

Titel: Trilogin Korpringarna
Odinsbarn, Röta, Kraften 
Författare: Siri Pettersen
Ålder: 15+ år

Snart är alla delar i Korpringarna utgivna 
på svenska – en spektakulär fantasy- 
berättelse med rötter i den nordiska 
mytologin. Det är en episk och våldsam 
uppgörelse med främlingsrädsla, blind 
tro och ärelystnad. Böckerna om svans-
lösa Hirka har hyllats för sin originalitet, 
sitt språk och sin intrig.

Titel: Vulkanen vaknar 
Författare: Patrik Bergström
Illustratör: Filippo Vanzo
Ålder: 6-9 år

Titel: Maze runner: I solstormens spår 
Författare: James Dashner
Ålder: 15+ 

Den fjärde boken i den sanslöst framgångs-
rika Maze runner-serien! Följ med och se 
hur allting började! 
 Solstormar har bränt jorden och ett 
fruktansvärt virus härjar. Hur blev världen 
sådan? Ingen av dem vet. Deras minnen 
har raderats och det förflutna är förlorat.
Isande otäck och spännande.



Fantasy
Titel: Askfödd
Författare: Sabaa Tahir
Ålder: 15+ år

I Krigarnas imperium straffas olydnad 
med döden och intellekt slås i bojor. Laias 
bror sitter fängslad för landsförräderi. 
Elias är toppstudent på militärskolan 
Blackcliff, men i hemlighet vill han fly. 
Deras öden är tätt sammanflätade och de 
kommer att förändra framtiden för hela 
Imperiet.

Titel: Fallet med sjömonstrets förbannelse
Hjälparbyrån 2
Författare: Daniel Edfeldt
Illustratör: Mats Minnhagen
Ålder: 15+ år

Fantastiska varelser och magiska platser 
finns runt hörnet – för den som vågar 
titta efter ordentligt. Hjälparbyråns  
andra uppdrag är svårare än det första. 
Nova och Simon följer med den mystiske 
Julian till botten av en djup sjö. Där har 
alla sjöjungfrur och vattumän förvandlats 
till sten. 

Titel: I monstrens rike:  
De förhäxade barnen 
Författare: Johanna Strömqvist
Illustratör: Johan Idesjö
Ålder: 9-12 år

Saga bor i en skog där det är evig vinter. 
Hennes mamma har trollkraft. Skogen 
är full av monster, men de är infrusna i 
is och kan inte skada någon. Men en dag 
blir mamma sjuk, och monstren börjar 
sakta tina upp …
 Ett fantastiskt och skrämmande äventyr 
– en riktig bladvändare! Vackert illustrerat.

Titel: Isdraken
Författare: George R.R Martin
Illustratör: Luis Royo
Ålder: 6-9 år

Alla är rädda för Isdraken. Där  
Isdraken flyger, blir allt kallt och öde. 
Men Adara är inte rädd, för hon är  
ett vinterbarn som föddes under den 
kallaste vintern i mannaminne. Isdraken 
utspelar sig i samma miljö som George 
R.R. Martins bästsäljande serie En värld 
av is och eld. Välskriven fantasy för 6-9 
åringar med vackra illustrationer.

Ungdomsbok
Titel: Sagan om Turid 2: Krigstid
Författare: 
Elisabeth Östnäs

Följ Turid på hennes resa från hembyn och 
allt hon känner till. Det är hårda tider med 
krig och kamp för överlevnad. Men Turid står 
upp för sina egna ideal. Och hos henne spirar 
ett hopp om bättre tider och inte minst en 
längtan efter kärlek.
 Del 1, Kungadottern fick ett entusiastiskt 
mottagande och DN:s recensent skrev att 
den är en framtida klassiker om vikingatiden. 

Många har berömt det vackra språket och att Turid är en efter-
längtad kvinnlig hjälte.

Titel: Slutet
Författare: Ursula Poznanski

Slutet är sista delen i Ursula Poznanskis 
andlöst späntade dystopiska serie. Sveket 
och Sammansvärjningen gavs ut 2014 
och 2015.
 Ria gör allt för att stoppa den dödliga 
plan som hotar en del av mänskligheten. 
tillsammans med sina vänner vågar hon 
sig ut på en nästan utsiktslös expedition 
i en värld vars existens hotas från två 
skilda håll.

Titel: Middagsmörker
Författare: Charlotte Cederlund

Idijärvi sameby ligger undangömd i de 
norrländska skogarna, långt bort från 
all civilisation. När sextonåriga Áilis 
pappa dör i cancer tvingas hon flytta dit 
för att bo tillsammans med sin morfar. 
Mystiska saker hända i byn, saker som 
borde vara omöjliga och som bara kan 
förklaras med magi.

Titel: Som stjärnor i natten 
Författare: Jennifer Niven

Som stjärnor i natten är en hjärtskärande 
berättelse om hopp och förlust, om att välja 
livet och om vem man vill vara. Men också 
en berättelse om kärlek som dyker upp när 
man minst anar det. Utvald till årets bästa  
Young Adult-roman av Goodreads.

”Berättelsen om Violet och Finch går rakt in i hjärtat. Den är rörande, 
rolig, sorglig och helt i klass med Förr eller senare exploderar jag. ”
Aftonbladet

Ungdomsbok
Titel: Superkrafter – på gott och ont 
Författar: Karl Modig

Oscar och Klara är två rätt vanliga 17-åringar i 
Stockholmsförorten Spånga. Men på väg hem 
från en fest träffas de av blixten och när de 
vaknar nästa dag kan Oscar plötsligt kontrollera 
eld och Klara kan framkalla smärta hos andra  
– de har fått superkrafter …
 Spänning, humor och igenkänning blandas 
i 21-åriga Karl Modigs debutroman som både 
hyllar och driver med den klassiska supehjälte-
berättelsen.

Titel: Ur askan 
Författare: Leigh Bardugo 

Sista delen i Grisha-trilogin!

Grisha-trilogin har legat på New York 
Times Bestseller List och översatts till 
ett tjugotal språk. Den utspelar sig i en 
fantasyvärld inspirerad av 1800-talets 
Tsarryssland och i händelsernas centrum 
står Alina Starkov, en ung kvinna som 
slits mellan ljus och mörker i en värld av 
magi och politik på liv och död.

”Glöm Katniss och Katsa. Här kommer Alina.”
Göteborgs-Posten om första delen i Grisha-trilogin

Titel: Gudarna
Författare: Elin Cullhed 

Bita, Lilly och Jane, a.k.a Janne, är 
sexton år och bor i Tierp. En förort till 
rymden där gatorna blöder av slask och 
ingen jävel gör kaos med patriarkatet. 
Lilly är ihop med skolans guldgosse.  
När det kommer fram att han slår henne 
bestämmer sig Bita och Janne för att 
göra något. Gudarna är en tryckkokare, 
en rejäl käftsmäll, skriven i ett rasande 
tempo. 

Titel: Vattnet drar 
Författare: Madeleine Bäck

Kroppen av en kvinna hittas vid Malmjärn  
i Gästrikland. Har det något med den ille- 
gala sprithandeln att göra? Eller stölden 
av madonnan i Ovansjö kyrka? Något har 
förändrats i bygden den här helvetesvarma 
sommaren. Det som legat dolt i hundratals 
år har vaknat igen. Första delen i en trilogi 
om ett plågat samhälle, om ett urgammalt 
förbund mellan människa och natur.

Titel: Jack
Författare: Christina Lindström

I grundskolan var Jack en mobbare och 
han har ett förflutet inom nazistiska 
rörelser. Han har förändrats, men Freja 
märker snart att Jack döljer något.  
En bultande kärlekshistoria, och en 
berättelse om att sona sina brott och 
gå vidare. Lindström skriver rappt och 
gripande om den första kärleken.

Titel: Pojken på bergets topp 
Författare: John Boyne

Pierrot blir sex år gammal föräldralös 
och tvingas bo hos sin faster i Tyskland. 
Godset där hon är hushållerska tillhör 
Adolf Hitler. Führern tar pojken under 
sina vingar och hans liv blir en ond 
spiral av hemligheter och svek. Boyne 
beskriver hur ett utsatt barn växer upp 
till en kall förtryckare.

Titel: Cirkeln 
Författare: Mats Strandberg och 
Sara Bergmark Elfgren 

Cirkeln, Eld och Nyckeln, av Mats 
Strandberg och Sara Bergmark  
Elfgren, har tagit Sverige med storm. 
Engelsforstrilogin är en av de största 
svenska boksuccéerna på många år.

Titel: M varken mer eller mindre
Författare: Petra Backström

En smart, rolig och drastisk debut, 
med en huvudperson som är omöjlig 
att värja sig för och ett språk som slår 
knockout.



Utbildningskväll om barns 
och ungdomars läsning
Som en förberedelse för Bokhandlareföreningens läsprojekt Världsbokveckan med 
start lördagen den 23 april arrangerar  Bokhandlareföreningen en utbildningskväll. 
Medverkande förlag har i denna broschyr sammanställt en mängd boktips i olika 
genrer. Vi hoppas du kommer att ha nytta och glädje av dem!


