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Ben Kemoun, Hubert                           Fotbollsstjärnan                                      5 

Beskrivning: Nico är dålig på fotboll men bra på autografer. Kompisarna vill inte ha med 

honom i laget eftersom han inte kan spela. Men det finns andra sätt att få kompisarnas 

respekt ... En autograf från ett riktigt fotbollsproffs!  

Nyckelord: Fotboll, vänskap, utanförskap 

 

 

Blevins, Wiley    Guldlock och de tre spökena    9 

Guldlock är en alldeles för nyfiken och äventyrlig liten flicka som egentligen heter Pia. En 

kväll går hon för långt in i skogen och får syn på ett mystiskt hus längst in bland alla träd. 

Hon vet inte att det bor en spökfamilj där och att den stol hon just suttit sönder tillhör ett litet 

spökbarn. Nu tänker de spöka för allt de är värda och ta reda på vem som har tagit sig in i 

deras hus.  

Nyckelord: Lättläst, sagor, spöken, skräck 

  

 

Boie, Kirsten                                        Linnea skickar flaskpost                          5 

Beskrivning: Linnea skickar flaskpost. Egentligen ska man vara skeppsbruten på en öde ö 

för att skicka flaskpost. Men en stor vattenpöl och en tom saftflaska får duga för Linnea och 

vännen Erdem som tillsammans är med om ett spännande skeppsbrott utanför huset där de 

bor.För nybörjarläsare med stor stil och många bilder i färg.  

Nyckelord: Vänskap. 

  

 

Bross, Helena                                       Vi vill ha disko                                        5 

Beskrivning: Klass 1b ska äntligen ha disko! Det ska bli jättekul men hur gör man egentligen 

när man dansar? Frank har aldrig dansat tryckare i hela sitt liv. Och vad har man på sig? Här 

behövs träning! Följ med succéklassen på fest och läs om när Frank kanske vågar dansa 

med Alice.  

Nyckelord: År 1, skola, vänskap, disco 

 

 

Bross, Helena     Hjälp, vi kommer försent    7 

Beskrivning: Melker har fått en klocka av mamma och pappa, det är tur för i skolan ska de 

öva på klockan. Men är det något fel på Melkers klocka? Tiden går ju så sakta? På rasten då 

går tiden plötsligt jättefort. Som tur är har Melker en farfar som kan lära honom allt om 

klockan. Farfar har ett rum hemma med en tågbana han har byggt själv. Och med tåg är det 

viktigt att de går precis i tid. Fristående del i serien klass 1B, lättläst med färgbilder. 

Nyckelord: År 1, skola, klockan, tid 
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Bross, Helena                         Hundralappen                                8 

Beskrivning: Axel och Omar hittar en hundralapp när de är ute och leker. Var kommer den 

ifrån? Vems är det? Jocke säger att de ska behålla den eftersom polisen inte vet vems det 

är. Nu funderar de på vad de ska göra med pengarna, de kan nästan köpa vad som helst 

med hundralappen! Men när de står i affären ser de att tant Nilsson har för lite pengar när 

hon ska betala. Vad ska Axel och Omar göra nu? Lättläst börja läsa bok med text i versaler. 

1 - 2 meningar per sida. 

Nyckelord: Lättläst, Stora bokstäver, vänskap, rätt och fel, pengar 

 

 

Bross, Helena     Mystiska ladan                               3 

Beskrivning: Fristående del i serien Mini mysterierna. Kevin och Dina är kompisar, de bor 

bredvid varandra och löser ibland mysterier tillsammans. Det är vår och Kevin och Dina 

cyklar omkring i parken. Fred har också en cykel, en alldeles ny fin BMX cykel. Han låser 

fast den med en tjock kedja. Nästa morgon är cykeln borta, någon har klippt och kedja och 

tagit cykeln. När Dina och Kevin ska bada stöter de på den stulna cykeln i en lada, och inte 

bara Freds cykel utan massor av cyklar. Hur ska Kevin och Dina stoppa tjuvarna? Lättläst 

bok med färgbilder som har något svårare ord och längre meningar än klass 1B 

Nyckelord: Lättläst, mysterier, deckare 

 

 

Dahlin, Petrus    Varuhuset      6 

Ester ser en fin klänning i varuhusets skyltfönster. När hon provar den ropar de i högtalarna 

att varuhuset håller på att stänga för dagen, och när hon kommer ut ur provrummet är det 

helt mörkt och tomt i varuhuset. Till en början är det roligt att springa omkring och upptäcka 

alla roliga avdelningar när varuhuset är stängt, men efter ett tag får Ester en krypande 

känsla. Är hon verkligen ensam? Rör sig skyltdockorna? En ruskig och lättläst version av en 

vandringssägen illustrerad med färgbilder. Svårighetsgrad något högre än Mystiska skolan, 

och en hel del läskigare. 

Nyckelord: Skräck, vandringssägen, lättläst,  

 

 

Fleischer, Rune   Rolf letar guld      5 

Beskrivning: Tokrolig bok om Rolf som är på väg hem när det börjar regna. Han hittar ett hus 

som han kan ställa sig under taket på. När det slutat regna ser han plötsligt en regnbåge 

ovanför huset. Rolf har hört att det finns guld där regnbågens slutar. Som tur är har han en 

spade i sin väska, mindre tur är att regnbågen slutar mitt i någon annans rabatt med fina 

röda blommor. Lättläst bok med färgbilder. Lix: 7 

Nyckelord: Humor, tokigheter, lättläst 

 

 

Genar, Katarina   Pianot på vinden     7 

Beskrivning: Del fyra i serien Mystiska skolan. Återigen sker det mystiska saker i 

skolbyggnaden. Under en mattelektion kommer vaktmästaren in och säger argt åt barnen att 

de inte får spela på det gamla pianot som står på vinden, men vem är det som spelar på det 

antika instrumentet? Sally bestämmer sig för att gå upp och se efter.  

Nyckelord: Skräck, mystik, lågstadiet, skola, lättläst. 
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Genar, Katarina    Spökhunden      6 

Beskrivning: Del tre i serien Mystiska skolan. Boken kan läsas fristående och är en lättläst 

“börja läsa” bok med färgbilder. Greta upptäcker på lektionen att det är något konstigt med 

hennes papper. Det är någon som har bitit i kanten på det! Hon hör också mystiska krafs 

och morranden. När hon berättar för de andra barnen på rasten säger Sally som är stor och 

går i trean att det bara kan betyda att spökhunden har vaknat. 

Nyckelord: Skräck, mystik, lågstadiet, förstaklass, lättläst, skola 

 

 

Hallberg, Lin    Den magiska djuraffären - Novas hemlighet   7 

Nova har samlat pengar i sin spargris länge. Hon drömmer om ett eget djur, en vän som 

alltid finns där. En dag är spargrisen full och Nova beger sig ensam in till stan. Det är lite 

läskigt, allt ser större ut utan en vuxen med. Hon kommer fram till djuraffären och ber om att 

få köpa ett djur. Tanten bakom disken är mystisk och djuraffären är helt plötsligt ganska 

läskig. 

Nyckelord: normkreativ, familj, djur, relationer, lättläst, stora bokstäver. 

 

 

Hallberg, Lin    Den magiska djuraffären - En kompis till Leo   18 

Leo har svårt att sitta still i skolan, det är tråkigt. På rasterna vill han leka med kompisar, 

men ingen vill leka med honom. En dag på väg hem från skolan berättar Nova om en magisk 

djuraffär där man kan få en vän. Tanten i den magiska djuraffären vet precis vilken vän som 

Leo behöver. Lättläst lästräningsbok med bilder och text i versaler. 

Nyckelord: normkreativ, koncentrationssvårigheter, djur, lättläst, stora bokstäver. 

 

 

Hansson, Anna                     På prao: Veterinären                                                9               

Sam ska vara hos veterinären Jens på sin prao. Väntrummet är fullt med djur så Sam och 

Jens får mycket att göra. Först hjälper de en pudel som har ont i tassen, sedan ska en tax 

vaccineras. Därefter sker en olycka.  

 

 

Jensen, Jörn                                           Kasper blir skadad                                3 

Beskrivning: "- I dag ska vi träna inlägg, säger Peter, BK Toppens tränare. 

Kasper går ut på sidan. Han dribblar lite vid kortlinjen. Så sparkar han så hårt han kan. Då 

känner han hur det sticker till i foten 

- Foten är överansträngd. Den behöver vila, säger doktorn. 

- Hur länge? undrar Kasper.  

- Minst två veckor, svarar doktorn." 

Hur skall det gå för Kasper? Indelad i kapitel. 

Nyckelord: Fotboll, träning, match 
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Jensen, Jörn      Kasper fintar                                         4 

Beskrivning: I dag är det söndag och Kasper och de andra killarna i BK Toppen ska spela 

match. De ska möta Norrby IF, som leder serien. Det kommer att bli en tuff match. 

Kasper har nummer två i laget och han ska som vanligt spela back. Han tänker på en fint 

som han har övat på. I dag ska han prova den … Indelad i kapitel 

Nyckelord: Fotboll, träning, match. 

 

 

Jensen, Jörn    Kasper på fotbollsläger                          5 

Bestånd: Kasper spelar fotboll i BK Toppen. Nu ska hela laget åka iväg på fotbollsläger och 

vara borta i två dagar. 

BK Toppen ska spela mot tre andra lag och bästa laget vinner en pokal. Det blir matcher och 

sena kvällar med tv-tittande och kortspel. 

Vem kommer att vinna turneringen? Indelad i kapitel. 

Nyckelord: Fotboll, träning, match. 

 

 

Jensen, Jörn    Den öppna graven                                  4 

Beskrivning: Nicke och Osar vill inte dansa med tjejerna på skolans fest. Tjejerna tycker att 

killarna är fega. Nina och Titti vill att killarna ska bevisa att de är modiga. Nicke och Oscar 

ska gå till kyrkogården. Ett hemskt skrik hörs i mörkret. Vem är det som skriker? 

Nyckelord: skräck. 

 

 

Kuhn, Camilla                                      Egil och pappa träffar älgen                   7 

Beskrivning: Egil och pappa är ensamma hemma. De bestämmer sig för att åka ut i skogen 

för att tälta. Där träffar de en älg som jagas av jägare. En rolig börja läsa bok med något 

svårare meningsbyggnad och  längre meningar. Färgbilder på varje sida. 

Nyckelord: Rolig bok, Skogen, Börja läsa 

     

 

Kuhn, Camilla                                  Glenn och skurkarna                                                    8 
Alla poliser lyckas fånga skurkar, alla utom Glenn. Mycket kan sägas om polisen Glenn. Han 
mår bra, han är snygg, han är alltid hjälpsam. Men är han så uppmärksam? Han får många 
nya vänner men vilka är de egentligen?  
Texten är skriven med versaler.  
Nyckelord: Humor, Börja läsa 
 

  

Lidbeck, Cecilia                                   Vilma och häxtanden                              5 

En bok i serien Läsegrodan grön för barn som håller på att lära sig läsa. Alla Vilmas 

kompisar har tappat tänder, det är bara Vilma som inte tappat någon. Så känner Vilma 

äntligen att en tand är lös. Men tanden vägrar att trilla ut och Vilma vågar inte följa något av 

de råd hon får om hur hon ska få ut den. 
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Ljunggren, Magnus   Ensamma i borgen     8 

Fristående del i serien Riddarskolan. Om vännerna Egon, Fiona och Urban som går på 

riddarskola. Alla vuxna riddare ska på fest, bara barnen kommer bli kvar i borgen. Orättvist 

tycker de! Direkt de vuxna försvunnit börjar läskiga saker hända. Tjuvarna Klunsen och 

Dunsen har sett att barnen är ensamma och planerar att stjäla allt guld som finns i borgen. 

Kan barnen hindra dem?  Lättläst text med färgbilder på varje uppslag. Indelad i kapitel.  

Nyckelord: Riddare, Borgar, Börja läsa. 

 

 

Ljunggren, Magnus                       Den galna skattjakten                                                      8 
Fristående del i serien Riddarskolan. Egon, Fiona och Urban hittar en riktig skattkarta och 
snart är de på århundradets skattjakt. På vägen måste de passera ett vattenfall, livsfarliga 
fällor och en arg drake. Men det är inte det värsta ... 
Nyckelord: Riddare, Borgar, Börja läsa 
 
 
Ljunggren, Magnus                              Fest i borgen!                                         7 

Fristående del i serien Riddarskolan. Om vännerna Egon, Fiona och Urban som går på 

riddarskola. Borgen fyller 350 år och det ordnas för en stor fest. Trollkarlen Zalabim ska 

uppträda men alla blir konstigt arga omkring honom. Lättläst text med färgbilder på varje 

uppslag. Indelad i kapitel.  

Nyckelord: Riddare, Borgar, Börja läsa 

 

 

Meissner-Johannknecht, Doris             Leas hemlighet                                        5 

Lea har en råtta i en låda under sin säng. Råttan heter Basil och måste hållas hemlig 

eftersom Leas mamma inte tycker om djur. En dag avslöjas Basil ... 

 

 

Melin, Mårten    Mysteriet på museet     7 

Monsterdeckarna, del ett. Det ska öppna ett vaxmuseum med olika monster som vaxfigurer 

där Leo och Loretta bor. Det är varulvar, Frankenstein och den berömda vampyren Greve 

Dracula. Men redan första dagen försvinner vaxdockan som föreställer Dracula, och 

samtidigt börjar det hända en massa skumma saker i staden. Vad är det som pågår? Det 

tänker monsterdeckarna Leo och Loretta ta reda på. En lättläst börja läsa bok. 

Nyckelord: Lättläst, mysterier, vampyrer, börja läsa 

 

 

Mortensen, Suzanne    Guldskatten                                 7 

Fristående del i serien Detektiverna. Tim och Tove är ute med hunden Ludde i parken. 

Ludde försvinner in i en buske, när han kommer in har han en plastpåse i munnen full med 

guldsmycken och guldklockor. Tim och Tove förstår att guldet nog är stulet, och de måste 

gömma sig när tjuvarna kommer för att leta efter sitt guld. Lättläst bok med text i versaler 

och färgillustrationer. 

Nyckelord: Mysterier, lättläst, stora bokstäver, deckare 
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Nordqvist, Margareta                           Hoppa Hasse                                           5 

Hasse är en kanin som bor med Bruno i Lisa och Lasses trädgård. En dag bygger Lisa och 

Lasse en hoppbana åt Hasse och Bruno, men vill Hasse verkligen hoppa över hinder? 

Färgbilder och kort text i versaler.  

Nyckelord: Djur, Kaniner, Börja läsa 

 

 

Oskarsson, Marie   Bästa bion      7 

Kompisarna bestämmer sig för att gå på bio tillsammans. Men Jacks mamma säger att de 

inte har råd med bio. Han vill inte berätta för de andra, men det blir tjafs och ingen förstår 

varför Jack inte vill. Men när Stella och Emilia förstår varför Jack inte kan gå får de plötsligt 

en bra idé om hur alla ska kunna vara med på bion. Boken är indelad i kapitel och har 

ungefär dubbelt så mycket text som vanliga börja läsa böcker. 

Nyckelord: Vänskap, börja läsa, fritids, skola 

 

 

Parish, Peggy                                    Inga fler monster för mig                       6 

Beskrivning: Annie vill ha ett eget djur, men mamma vill inte att ha djur i huset. Annie 

springer ut i skogen och där hittar hon någon som gråter. Ett litet monster. Annie tänker ta 

hem monstret och gömma det, men monster är inte helt lätta att ta hand om. En mellansvår 

börja läsa bok med bilder på varje uppslag. 

Nyckelord: Hemligheter, Monster, Börja läsa 

 

 

 Salmson, Jo                            Hjälp! var är skatten?                 6 

I skolan får barnen lära sig om kartor, de har fått rita kartor över sina rum, och hittat på egna 

kartor. Nu berättar fröken att hon har en överraskning, hon har gömt flera skatter i skogen. I 

olika lag ska eleverna försöka hitta dem med hjälp av kartor. Lättläst bok med 

färgillustrationer. 

Nyckelord:skola, vänskap, samarbete, normkreativ 

 

 

Salmson, Jo    Hjälp! ett spökhus!            8 

Klassen ska på utflykt till ett spökhus, de ska vara borta hela dagen och äta lunch där. Men 

bokens huvudperson är orolig, hen tycker inte om att bli skrämd. Lättläst börja läsa bok med 

färgillustrationer. 

Nyckelord: skola, kompisar, spöken, mod, normkreativ 

 

 

Scheffler, Ursel                                    Paula på ponnygården                            5 

När Paulas moster öppnar en ponnygård för barn blir Paula och hennes bästis Sine de första 

besökarna. Kusin Jan är ridlärare och han lär flickorna att rida och berättar vad de behöver 

veta om ponnyer. Så börjar det gå rykten om hästtjuvar ... 
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Stark, Ulf    När jag besökte himlen                           5 

Med hjälp av en död svala besöker den 57-årige Ulf sina föräldrar i himlen. Besöket blir en 

kärleksfull återblick på barndomen. Innehållet är i sig en lek med tidens gång och själva 

budskapet håller just fram lekens betydelse i livet. Boken är naturligtvis litet udda, snarast en 

tänkvärd betraktelse, full av humor och mycket uppfriskande. Döden är ljust hoppfull och 

självklar. 

 

 

Stark, Ulf       Storebrorsan                                           5 

Beskrivning: Handlar om en pojke som har världens bästa storebror. Problemet är att 

storebror aldrig har tid att leka eftersom han måste leka med sina kompisar, för det måste 

man när man är tolv. Men så en dag så lovar storebror att de ska leka tillsammans hela 

dagen. Bilder i Färg. En börja läsa bok som är snäppet svårare än riddarskolan. 

Nyckelord: Syskon, Börja läsa 

 

 

Wilhelm, Hans    Tyrre den förskräcklige                          5 

Bolle är en liten dinosaurie som bor i skogen med sin mamma och pappa. Bolle är kompis 

med alla andra dinosaurieungar som finns i skogen, alla utom Tyrre som är mycket större 

och starkare än alla andra. Tyrre tycker om att bråka och är elak mot Bolle så att han får 

svårt att somna om kvällarna. Hur ska Bolle få Tyrre att sluta? Bilderbok med 

färgillustrationer och lättläst text att läsa själv. 

Nyckelord: Mod, Mobbning, Självkänsla, Dinosaurier 

  

 

Wänblad, Mats                                     Monstermaskerad                                    7 

Bok i serien Lättläst för de allra yngsta nybörjarläsarna. I den andra boken om familjen 

Monstersson ska det bli maskerad i kråkslottet. Ebba är inbjuden och den stora frågan är 

vad hon ska klä ut sig till. Vad klär Monsterssons och deras monstervänner ut sig till? 

Färgillustrationer på varje sida. 

Nyckelord: lättläst, monster, spänning, mysterier, vänskap, annorlundaskap 

 

 

Wänblad, Mats           Min vän Boris                                          7 

Bok i serien Lättläst för de allra yngsta nybörjarläsarna. Ebbas nya vän Boris är jättetrevlig. 

Det är bara det att Boris är ett monster och familjen bor i ett skräckigt kråkslott. 

Färgillustrationer på varje sida. 

Nyckelord: lättläst, monster, spänning, mysterier, vänskap, annorlundaskap 
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Wänblad, Mats   Havens fasa                                   8 

Fristående del i serien om Morgan och piraterna. Morgan ska vara hos faster Gullan i 

sommar. Han minns knappt hur hon ser ut men har sett en bild där hon står på sin båt 

Sjöhästen. Men när han kommer fram till hamnen finns inte Sjöhästen där, istället står där 

ett stort piratskepp! Faster Gullan kommer springande mot honom, men inte heller hon ser ut 

som vanligt för hon har blivit piratkapten Gullan Råskinn. Tillsammans med sin lite märkliga 

besättning seglar hon omkring på haven och nu ska Morgan få följa med. Färgillustrationer 

på varje sida. 

Nyckelord: Lättläst, pirater, sjörövare, spänning, familj, bildstöd. 

 

Åkerblom, Gull                                  Modigast av alla                              9 

Det är snart dags för Luciafirande på skolan. I Lydias klass brukar man rösta på vem som 

ska vara Lucia. Lydias vet att ingen kommer rösta på henne eftersom hon inte har långt ljust 

hår och kan sjunga. Men i år berättar frökan att de inte ks arösta på vem som ska vara 

Lucia, istället ska alla som vill vara Lucia skriva sitt namn på en lapp och lägga den i en hatt. 

Sen drar fröken lott om vem så ska vara Lucia. Fröken läser att i år ska det vara Nizam, men 

Nizam är en kille protesterar någon i klassen. Men Nizam är säker att han vill, och han 

sjunger bäst i klassen. 

Nyckelord: Normkreativ, jul, luciatåg, mod, självkänsla, genus. 
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Almqvist, Bertil                                     Barna Hedenhös                                    6 

Bildlerbok. Första boken om stenåldersfamiljen Hedenhös äventyr. Pappa Ben, mamma 

Knota och barnen Sten och Flisa bor på ön Stockholmen i Mälaren. Med dem bor även 

hunden Urax, hästen Hårfagre och kossan Mura.  

  

 

Andersen, Hans Christian                     Elddonet                                               5 

Den fula ankungen                                5 

Kejsarens nya kläder                             5 

                                                              Den lilla flickan med svavelstickorna   5 

                                                               

Angerborn, Ingelin                                Kartkatastrofen                                     5 

Beskrivning: Första delen i serien Klant & Kompani. Handlar om tre kompisar; Viking, Vilma 

och Viktor, som är så klantiga att de har en egen klubb. Den här dagen ska de vara i skogen 

med skolan och ha orientering hela dagen. Viking vill imponera på Meltem, men precis allt 

som kan gå fel gör det. Kapitelbok med bilder, ungefär samma nivå som Lasse-Maja. 

Nyckelord: Rolig bok.  

 

 

Angerborn, Ingelin    Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris 

hund                                             5 

Beskrivning: Första delen i serien Om jag bara inte råkat.. När Tilde är ute på promenad 

med grannens hund gör hon ett misstag. När hon kommer ut från mataffären och ska knyta 

loss hunden ser hon en kille i klassen hon tycker om. Hon ser inte så noggrant vilket koppel 

hon knyter upp och tar med sig fel hund hem! Varje händelse leder till att en ny situation 

uppstår. Lite svårare kapitelbok utan bilder för de som kommit igång med läsningen. 

Nyckelord: Rolig bok, Hundar, Kärlek  

 

 

Angerborn, Ingelin                                Önskestjärnan     6 

Astrid har haft en riktigt dålig dag, hon känner sig som hon är ensammast i hela världen. På 

kvällen ser hon en stjärna falla och önskar att hon var en hund. För hundar behöver aldrig 

göra någonting, det räcker med att den finns och den blir klappad och älskad för att den är 

som den är. För sådana önskningar kan väl inte gå i uppfyllelse, eller? 

Nyckelord: Önskningar, Förvandlingar, Ensamhet 

 

 

Bengtsson, Susanne                              Vilmer i hårdträning                              7 

Den andra boken om Cross-Wilmer som är sju år och älskar motocross. Det är snart vinter 

och crossbanan har förvandlats till en leråker. Det är tur att Vilmer får åka och titta på 

Novemberkåsan, den stora endurotävlingen som körs varje höst. Vilmer drömmer om att bli 

lika bra som tävlingens stjärna Bisse Berglund. 
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Bergmark Elfgren, Sara                                 Knäckarbanketten                                        8 
I hertig Ludberts stora kök arbetar lille Amund, vars högsta dröm är att äga ett par skor. Alla 
kallar honom svinpojken eftersom hans uppgift är att mata grisarna med resterna som blivit 
över från hertig Ludberts bord. Och mycket rester blir det. Hertigens yngsta dotter Ottilia ser 
med avsmak hur hovet frossar i överflöd. Själv broderar hon fasansfulla monster och 
drömmer om ett friare liv. En dag bestämmer sig hertig Ludbert för att ordna en enorm fest – 
en bankett som ska pågå i tre dagar och tre nätter med tvåhundra nya maträtter varje dag 
och tjusiga gäster från när och fjärran. Men hans avundsjuke tvillingbror har planer på att 
förstöra festen. 
  

 

Bergström, Patrik    Maximus ring                                       8 

Första delen i serien om Örnfolket. En vulkan hotar att förinta hela Argonien. Remus som är 

en del av örnfolket får till uppdrag att varna människorna. Tillsammans med sin örn Aquila 

ger han sig ut på en mycket farlig resa. 

Nyckelord: fantasy, spänning, äventyr, luftig text. 

            

                 

Bergström, Patrik    Mysterieklubben och det hemliga rummet 7 

Amanda flyttar med sin familj till Vilunda. En helt vanlig stad. Eller? Amandas nya rum visar 

sig gömma ett hemligt rum och för att lösa gåtan och kunna öppna kassaskåpet bildar 

Amanda en mysterieklubb med sin nya kompis Carl. En mycket spännande kapitelbok! 

 

 

Blade, Adam     Drakens vrede                                       4 

Beast quest, del ett. Kungariket Avantien plågas av gräsliga vidunder. Det är bara pojken 

Tom som kan befria odjuren från den förtrollning som förvandlat vidundren från beskyddare 

till ondskefulla varelser. Här gäller det en drake. 

  

 

Bross, Helena                                        Spanarna                                                5 

Fjärde fristående delen i serien Kusinerna, där "låtsaskusinerna" Simon och Moa bestämmer 

sig för att fira Lucia hos Simons mormor på landet. Snön faller och på byns julmarknad är 

det fullt med folk bland stånden. Simons och Moas misstänksamhet väcks när de ser en 

mystisk man smyga omkring där. 

  

 

Dahl, Roald    Mitt magiska finger                                 6 

En liten flicka bor granne med en familj som tycker om att jaga. Den lilla flickan, som inte 

tycker om jakt, har magiska krafter och straffar sina grannar efter en lång tid med lyckade 

jakter. Hon sätter sitt magiska finger på dem och de får alla fågelvingar. 

  

 

Dahlin, Petrus    Åska på Solsidan                                     5 

Del 12 i serien om Kalle Skavank. Kalle är på utflykt till Solsidan i Saltsjöbaden när en 

gråtande man ber honom om hjälp. Mannen bråkar med sina syskon om arvet efter deras 

avlidna gamla mamma. Många värdefulla saker har försvunnit från hennes hem. De coola 

detektiverna Kalle och Dilsa, som är ett oslagbart team när det gäller mysterier, tar sig an 

fallet. 
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 Davidsson, Cecilia   Robban och sura Siv                              4 

Robban går i ettan. Det är lagom, tycker han. Robban bor varannan vecka hos sin mamma 

och varannan vecka hos sin pappa. Där finns även nya lillbrorsan Kalle. Men det finns en 

sak som han är mer rädd för än något annat: granntanten Siv. Ja, Sura Siv skrämmer nästan 

vettet ur Robban.  

  

 

DiTerlizzi, Tony   Vättar i väggen                                        5 

Tvillingbröderna, Jared och Simon är 9 år. Tillsammans med sin mamma och storasyster 

flyttar de till det gamla kråkslottet Spiderwick. Redan första kvällen i huset händer det 

märkliga saker. De råkar störa vätten Krångeltum som bor inne i köksväggen. Att en snäll 

vätte kan förvandlas till en vrese får de snart lära sig. Som tur är hittar de en fälthandbok om 

troll och oknytt. Fantastisk berättelse med mycket humor. 

 

 

Eliasson Hovmäller, Emelie  Estrid & Ragnvald : ett äventyr  i vikingatid  6 

Kapitelbok som utspelar sig på vikingatiden. Illustrerad i färg. Estrid vill följa med sin pappa 

på äventyr men får inte det. Istället blir hon vän med pojken Ragvald. Svårare text med 

några avancerade ord. 

Nyckelord: Vikingatiden 

 

 

Eliasson Hovmöller, Emelie  Ragnvalds resa : ett äventyr i vikingatid  6 

Fristående fortsättning på Estrid & Ragnvald. En kapitelbok som utspelar sig på vikingatiden. 

I den här boken får Ragnvald följa med på äventyr österut. Svårare text med några 

avancerade ord. 

Nyckelord: Vikingatiden 

 

 

Engström, Mikael    Frankensteins katt                                   5 

Del 3 i serien som inleds med Onda ögat. Ika och Ibsen är världens bästa kattletare. När en 

katt springer bort gör de en smart kattletarlista. Men tänk om det värsta har hänt - att katten 

är död! Deras kompis Hassan, uppfinnaren som bor i skolans källare, håller på att uppfinna 

evigt liv. Kan de med hans hjälp i så fall väcka katten till liv igen? Precis på samma sätt som 

Frankenstein gjorde med sitt monster? 

 

 

Eriksson, Johan   Släpp taget Jonte!     10 

Fartfylld och rolig bok om hästar. Jonte tror han hatar hästar, men en dag ser han 

klasskamraten Aidah sitta och gråta vid en hästhage. Hon berättar att den elaka Travkungen 

ska sälja hennes favorithäst Azzah, och Aidah har inte råd att köpa honom. Jonte och Aidah 

bestämmer sig för att försöka samla ihop pengar till att rädda Azzah. Färgbilder.  
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Eriksson, Johan   Vinn och försvinn Jonte!    6 

Fristående fortsättning på Släpp taget Jonte! Jonte Aidah och Tuttan är i Paris och försöker 

hitta världens främsta travhäst Aramis. Jonte ska tävla i loppet Prix de Paris, men några 

häströvare planerar en travkupp. Kan Jonte, Aidah och Tuttan stoppa dem? Färgbilder 

 

 

Gahrton, Måns   Ronny & Julia : En historia om en som vill bli omtyckt  5                             

Ronny vill så gärna bli vän med Julia som precis har flyttat in i huset bredvid. Men hon ser 

honom inte. Hemma har han fått en lillebror och känner även där att han är osynlig. Ronny 

är ledsen, men vågar till slut gå och fråga om Julia vill leka. Och det vill hon! Ronny känner 

sig äntligen omtyckt igen. En finstämd berättelse om vänskap, syskon och familj. Första 

boken om Ronny och Julia. 

 

 

Genar, Katarina   Spöket i biblioteket     9 

Mystiska skolan är en lättläst serie som passar elever som precis har börjat lära sig att läsa.  

Den här boken spöket i biblioteket är den första kapitelboken i serien.  Texten är som en 

Lasse Maja bok. Mystiska skolan är en lagom ryslig serie som inte är för läskig. 

Huvudpersonerna går klass ett i en mystiska skolan där det alltid händer något läskigt. 

Nyckelord: Lättläst, Spöken, Skola 

 

 

Gesén, Pernilla    Alva rymmer                                          4 

När Alva, 8 år, får höra att mamma och pappa ska skilja sig blir hon så arg, så arg. Hennes 

allra första skolavslutning kommer att bli helt förstörd nu när hon vet att mamma och hon 

snart ska flytta till Stockholm. Vem ska bli Toras nya bästis när Alva har flyttat? Alva kommer 

på idén att rymma tillbaka till pappa och kompisen Tora. Men hur tar man sig från Stockholm 

till Västerås utan vare sig karta eller pengar? 

 

 

Gotthardt, Peter   Den förhäxade ön                                  6 

Älvdrottningens riddare del två. Stalldrängen dödade jätten som hotade en borg i älvornas 

rike och har blivit väpnare till en riktig riddare och får öva sig i att kämpa med svärd. 

Älvdrottningen ger nu riddaren och hans väpnare i uppdrag att undersöka vad som hänt 

några fiskare som försvunnit. 

           

 

                          

Gotthardt, Peter   Drakens dom      8 

Del ett i serien Gyllene skålen –Ruinstaden. Flickan Morgonstråle är tjänare i 

himmelspalatset där draken styr. Hennes uppgift är att vakta den gyllene skålen. En dag har 

skålen försvunnit och draken kastar ut Morgonstråle ur palatset och säger att hon inte får 

återvända om hon inte hittar skålen. Nere på jorden träffar hon allpojken Fem och de inser 

att de kan hjälpa varandra. Lättläst kapitelbok med luftig text och färgbilder 

Nyckelord: Fantasy 
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Gotthardt, Peter   Drakens byte      8 

Del två i serien Gyllene skålen –Ruinstaden. Morgonstråle och Fem träffar en apa som  

påstår sig veta var den gyllene skålen finns gömd. Vägen dit är fylld  av faror och hinder. 

Lättläst kapitelbok med luftig text och färgbilder. 

Nyckelord: Fantasy 

 

 

Gotthardt, Peter   Katla & Knös 1 : Kungens sal    8 

 

 

Hallberg, Lin    Torsdagar med Sigge                              5 

På torsdagarna rider Elina på ridskolan i Broby. Det är veckans bästa dag. Elina och hennes 

kompisar har ridit i snart en hel termin, men kallas fortfarande för nybörjarna eller 

småtjejerna av ridläraren Ingela. Mest av allt längtar Elina efter att Sigge ska bli frisk i sin 

hov, så att hon kan rida just honom, hennes älsklingshäst. Vad hon inte räknat med är att 

det är fler i gänget som längtat efter Sigge. 

 

 

Halvarsson, Isabelle   Puzzel - den lilla smuggelhunden           5 

Mysig serie för alla som gillar hundar och som precis har börjat läsa själva. Om den lilla Jack 

Russelvalpen, Puzzel, som blir insmugglad och hamnar hos en snäll familj i Sverige. Rikt 

illustrerat i svartvitt av Margareta Nordqvist som också illustrerar böckerna om Sigge. 

 

 

Hjort, Sofi & Jonsson, Anna  En himla historia                                     6 

Hedda och Dilvin har varit med sin klass på Livrustkammaren. När det är dags att gå hem 

kommer de bort och blir inlåsta. De somnar i en sal men vaknar efter några timmar av ett 

brak. En tjock farbror med blodiga kläder kommer mot dem. Det är spöket av Gustav II Adolf. 

Han ger Hedda och Dilvin en rad uppgifter att lösa. Klarar de inte av det får de aldrig komma 

hem igen. Boken innehåller även faktarutor om händelser i den svenska historien. 

 

 

Holm, Annika    Olles hemlighet     3 

När Olle vaknar är han glad. Det är dagen för den viktiga ishockeymatchen, men av misstag 

så tror mamma att Olle redan gått till skolan och låser ytterdörren med dubbla lås. Nu är Olle 

inlåst utan nycklar och kommer missa den viktiga matchen. 

 

 

Höjer, Dan    Cirkusdeckarna och tomtemysteriet   8 

Fristående del i serien Cirkusdeckarna. Tvillingarna Kaspar och Katinka är stjärnor på cirkus 

Pommery. Men de är även mästerdeckare. När det blir inbrott på Stockholms slott tar 

tvillingarna upp jakten på bovarna. Det blir ett dramatiskt äventyr där de unga deckarna jagar 

skurkar i Gamla stan, räddar folk ur Strömmen och blir attackerade av en otäck tomte. 

Nyckelord: spänning, mysterier, jul, vinter, luftig text, släkt, familj, smarta barn. 
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Jacobsson, Anders; Olsson, Sören Sagan om Sune                                        7 

Sune är en liten 7-åring som har sina egna funderingar om tillvaron. Bl.a. upptäcker han att 

grannen kanske är en varulv och att "Tarzanbrallorna" kanske är användbara ändå. Vad är 

en "farlig korv"? Och Sophie - varför bultar det extra hårt när Sune tänker på Sophie?  

 

 

Jacobsson, Anders; Olsson, Sören Sune börjar tvåan                                    5 

Del 2 i serien som börjar med Sagan om Sune. Nu har Sune börjat i 2:a klass och berättar 

själv om småroliga och ibland nästan farsartade händelser. 

  

 

Jansson, Anna   Riddarnas kamp                                      10 

Första boken om Emil Wern, detektiv. Under medeltidsveckan i Visby köper Emil och hans 

bästis Ubbe biljetter till riddarspelen. Men varje gång som riddarna Spader, Hjärter, Ruter 

och Klöver ska börja kämpa mot varandra, händer något som gör att spelen måste skjutas 

upp. Detektiv Emil Wern måste hitta de skyldiga. 

              

                                              

Jansson, Anna   Silverskatten                                            4 

Tredje delen. Emil Wern får ett nytt problem att lösa. På museet i Visby försvinner nämligen 

mynt från den berömda Spillingsskatten. Museidirektör Sten Grå vill flytta skatten och allt 

annat som finns på museet till Stockholm där de är mer säkra. Emil förstår att det enda 

sättet att förhindra överföringen är att hitta den skyldige. Tillsammans med lillasyster Linda 

och vännen Sokrates går han in för att lösa fallet. 

  

 

Jansson, Tove    Farlig midsommar                                   5 

Fjärde boken i serien om Muminfamiljen. En kringdrivande teater drar med Muminfamiljen in 

i en farlig midsommarnatt, en natt full av trolldom, överraskningar, nya vänner och fiender. 

    

                                                            

Jansson, Tove    Pappan och havet                                   34 

Sjunde boken i serien om Muminfamiljen. Muminpappan för sin familj till Ön, en öde ö med 

en släckt fyr, och havet gör alla utom lilla My som förbytta. Enda räddningen är en storm, en 

bärgningsbragd och att fyren tänds. 

 

 

Jansson, Tove    Sent i November                                    5 

Den åttonde boken i serien om Muminfamiljen. Det är höst i Mumindalen. Muminfamiljen 

verkar inte vara hemma. I deras hus samlas Filifjonkan, Hemulen, Mymlan, Onkelskruttet 

och den lilla homsan Hott. I den blå glaskulan som ligger ute i trädgården börjar ett litet ljus 

att brinna. 

 

 

 

 

 



[Ange dokumen. rubrik] 

 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

16 
 

Jansson, Tove    Vinter i Mumindalen                               6 

Mumintrollet vaknar upp ur sin vintersömn och kan inte somna om. Han går ut och upptäcker 

att allting är täckt av någonting, vitt, kallt och mjukt. Snö kallas det visst. Först känner han 

sig så kall och ensam. Men så upptäcker han att Mumindalen är befolkad med en massa 

hemlighetsfulla varelser. 

 

 

Jaskoviak, Pamela   Bellas ballong                                          6 

Beskrivning: Bella är på tivoli med familjen. De vuxna lyssnar inte och allt blir fel, Bella 

känner sig mer och mer arg. Ganska kort kapitelbok, men som ändå är något svårare än 

Lasse-Maja. Bilder i svartvitt.  

Nyckelord: Känslor, Föräldrar-barn 

  

 

Knutsson, Gösta   Pelle Svanslös på äventyr                       7 

Första boken om Pelle Svanslös. Här får vi veta hur Pelle hamnade hos Birgitta och Olle, 

stifta bekantskap med elake Måns, Bill och Bull och vara med när Pelle firar jul. 

         

                                                       

Krog, Niklas    Skogsflickan                                            2 

Del 1 i serien om Tann, den lilla dvärgen som vill lämna sin mörka grotta för att söka sig till 

ljus, ljud och träd. Tann lockas av friheten utanför sin egen värld och lär känna skogsflickan 

Aina. En stark vänskap växer fram emellan dem. Aina berättar om det svarta odjuret 

Beasten som knuffar omkull träd varje natt och skrämmer skogsfolket. Kan Tann hjälpa 

henne? 

 
 
Lagercrantz, Rose                           Mitt lyckliga liv                                                               8 
Dunne har längtat efter att få börja skolan men när det äntligen är dags, blir hon knäsvag. 

Tänk om hon inte får någon kompis? Att gå i skolan utan kompisar är ju mycket värre än det 

där med att inte kunna lära sig läsa och skriva. Vilken tur att Dunne och Ella Frida hittar 

varandra direkt. De gungar och leker ihop hela höstterminen och under jullovet längtar 

Dunne efter att skolan ska börja igen, så hon får träffa Ella Frida. Men något har hänt under 

lovet, något som Ella Frida inte klarar av att berätta själv. Det får fröken göra.  

 

 

Liegnell, Anders                                   Folke och Olar Viking                             7 

Boken ingår i en serie upplevelseläsning om stenålder och vikingatid för skolår 1-3. Folke blir 

under en klassrumslektion förflyttad bakåt i tiden. Han kommer till vikingatiden och staden 

Birka. Han träffar vikingapojken Olar och tillsammans upplever de äventyr.  

 

                                                               

Lindgren, Astrid                                    Jullov är ett bra påhitt, sa Madicken     6 

Madicken har jullov för första gången. Hon och Lisabet åker kana på isen på ån och rätt som 

det är har de hamnat i Apelkullen, långt hemifrån. Det börjar snöa så de får åka släde hem 

på kvällen. 
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Lindgren, Astrid    Mio min mio     35 
Om den ensamme Bo Vilhelm Olsson i Vasastan som av en ande blir förd till Landet i 
Fjärran där Bo blir Mio och träffar sin fader Konungen. Här måste han utkämpa en kamp mot 
den onde riddar Kato tillsammans med pojken Jum-Jum. Utkom första gången 1954. 
       

                                             

Lindgren, Astrid    Nils Karlsson Pyssling                           6 

Under Bertils säng finns ett råtthål. Innanför det bor en liten pojke, Nils Karlsson Pyssling. 

Han är inte större än en vuxen människas hand. För att komma in till honom måste man röra 

vid en spik och säga ”killevippen”. Då blir man lika liten som Nils Karlsson.  

 

                                                               

Lindström, Eva                                     Någon flyttar in                                     5 

Tolv fristående kapitel om pojkarna Mats och Roy. De funderar mycket över hur saker och 

ting fungerar och provar bl.a. vad som händer om man kastar en sten i rymden och vad som 

sker om man sätter en kundvagn på ett isflak. 

  

 

Lundberg Hahn, Kerstin                       Kalla diamanter                                     6 

Pusseldeckare där Johan och Kajsa är med och löser ett fall med stulna diamanter. Polisen 

misstänker Dammsugarligan men Kajsa och Johan tror att det är någon annan. MTM:s 

talboksannotation: Några dagar före Lucia får Kajsa besök av sommarkompisen Johan. De 

talar med varandra om en rad inbrott som inträffat på senare tid i guldsmedsaffärer. Polisen 

misstänker en "dammsugarliga". Kajsa och Johan påbörjar lite egen spaning och tycker att 

paret med hunden som ofta syns utanför Sandströms guldsmedsaffär verkar mystiskt. 

 

 

Lööf, Jan                                              Sagan om det röda äpplet                       5 

Bilderbok. En man lägger ett äpple i fönstret för att det ska mogna. Äpplet faller ner i huvudet 

på gamla mormor som med sitt skrik skrämmer upp katten i trädet ... Äpplet hinner ställa till 

med mycket. 

 

MacFie, Susanne   Hemliga Klubben - Fallet med den hemliga guldbollen 4                               

Beskrivning: Tolfte fristående delen i serien Hemliga klubben. Pusseldeckare i samma stil 

och svårighetsgrad som Lasse-Maja. En guldboll försvinner och deckarduon Moa och Måns 

måste lösa fallet utan att avslöja hemliga klubben. 

Nyckelord: Deckare, Mysterier, Hemligheter 

 

 

Melin, Mårten    Spöksystrar – Flickan på kyrkogården  14 

Nila ska börja i en ny skola. Hon är sen och bestämmer sig för att gena över kyrkogården. 

Där träffar hon Maj, Maj är väldigt rolig men trots att det är kallt ute har hon kortärmat och 

verkar inte frysa. En Kort kapitelbok som inte är så läskig fastän den handlar om spöken. 

Lättläst med luftig layout och mycket bilder 
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Melin, Mårten    Spöksystrar- Spöket går vilse    7 

Det är friluftsdag i skolan och klassen ska orientera. Som tur är hamnar Maj och Nila i 

samma grupp som Jeewa, som går på orientering två gånger i veckan. Det kan ju inte bli 

bättre. Fast när Maj bestämmer sig för att skoja lite med Jeewa hamnar de istället vilse i 

skogen. Kan Majs spökkonster hjälpa dem nu? 

 

 

 

Melin, Mårten    Kapten Kidds skattkarta    13 

Spännande kapitelbok om den föräldralösa Jolly Anne som jobbar på värdshuset Svarta 

Galten. Efter ett slagsmål på krogen om en skattkarta, får hon jobb som skeppsflicka hos 

piraten Mary Sweet. De ger sig ut med hennes piratskepp för att leta efter skatten. Men det 

är fler pirater som är på jakt efter den åtråvärda förmögenheten. Äventyret kan börja! 

 

 

Nilsson, Frida    Hedvig                                                   5 

En bok om flickan Hedvig, bosatt utanför tjotahejti, och hennes första år i skolan. Bl.a. hinner 

hon med att skaffa sig en bästis, frammana Vita Damen på skoltoaletten, förälska sig, ta 

Silvergrodan och fixa stubblugg lagom till skolfotot. 

  

 

Nilsson, Ulf     Popcorn och Rufs: Allt om kärlek          9 

Det här är berättelsen om kaninerna Popcorn och Rufs. Om hur svårt det kan vara att få den 

andra att förstå hur man känner. Hur ont det kan göra att bli förälskad. Hur sjuk man kan 

känna sig och hur underbart det kan bli. En lättläst bok med mycket humor och värme. 

         

                                              

Norelius, Einar   Petter och hans 4 getter                          6 

Klassisk bilderbok från 1951.  Texten rimmar 

Nyckelord: Bilderbok, rim och ramsor 

 

 

Olczak, Martin    Trolldom i gamla stan                              6 

Jakten på Jack, ett. Jack Nilsson jagas genom Stockholm av varulvar, bergstroll och andra 

varelser ur den svenska folktron. Han har hjälp av moster Betty och trolldomsboken. Över 

trehundra år efter att den skrevs, använder Jack boken för att hitta sina försvunna föräldrar. 

 

 

 

 

Olczak, Martin    Vålnader på Vasaskeppet                        7 

Jakten på Jack, två. Tillsammans med Betty och Rurik fortsätter Jack sökandet efter sina 

föräldrar. De behöver Silverkompassen vilket leder dem till Vasamuseet. Men Vasaskeppet 

vaktas av vålnader - drunknade sjömän som följde regalskeppet till havets botten. Ett par 

skugghöljda gestalter kommer till Jacks undsättning. 
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Olsson, Ingrid    Monstersystern     8 

Nora har en lillasyster som är som ett riktigt monster, och hon vill alltid vara i Noras rum och 

leka. Nora ösnkar i hemlighet att Agnes ska gå vilse i skogen eller bli kidnappad. En dag när 

Nora ska passa Agnes försvinner hon verkligen, och det får Agnes att ångra sig. Kapitelbok 

för nybörjarläsaren. Färgbilder 

 

 

Osborne, Mary Pope   Dinosaurierna kommer (Den magiska trädkojan 1)  7                

Första boken om syskonen Viktor och Hanna som med hjälp av en magisk trädkoja får vara 

med om fantastiska äventyr. Kojan dyker plötsligt upp i skogen utanför barnens hus. Viktor 

hittar en bok om dinosaurier och önskar att han kunde få se dem i verkligheten. Trädkojan 

börjar snurra i en väldig fart och när de tittar ut genom fönstret har de förflyttats tillbaka till 

dinosauriernas tid.  

 

 

Osborne, Mary Pope   Lejonen anfaller (Den magiska trädkojan)  7 

Den magiska trädkojan har tagit Hanna och Viktor till Afrika och en Savann. De hittar flera 

djur som behöver hjälp, smatidigt som de måste akta sig för lejonen. Lättläst kapitelbok som 

passar elever som ska börja läsa kapitelböcker. 

 

 

Petrén, Elsie    Kommissarie Tax och konstkuppen       18 

Fjärde boken om den småfete, saxofonspelande kommissarie Tax. Innehåller två mysterier. I 

"Konstkuppen" blir greve von Knorr bestulen på sina värdefulla tavlor. I "Glasögonmysteriet" 

är det Frasse som tappat bort sina glasögon. 

  

Pops, André    Vinterkampen                                         7 

Anton och Emma från Sverige ska tillbringa sportlovet tillsammans med kusinerna från 

Norge, Einar och Julie. Det pågår en ständig tävlan mellan kusinerna, Sverige mot Norge. 

När Emma hittar en gammal pokal föds idén om att ha en vinterkamp. Kusinerna börjar 

genast tävla i olika grenar och kampen är jämn. Vinnarna ska få sova i den stora bekväma 

stugan och inte i trånga gästhuset. 

 

 

Rihs, Cecilia    Uppdrag: Vattenhäxan    9 

Lina har fått i uppdrag av farmor Hilda som bor i Ryssland att skriva en guidebok för 

äventyrare. Hur man hittar olika monster och vad farorna med dem är. För att göra det 

måste hon själv ut på äventyr, till hjälp har hon den lilla älvan Peppar. 

Spännande kapitelbok med svartvita bilder. 

 

 

Rihs, Cecilia    Uppdrag: Rädda julen     7 

Fristående fortsättning i böckerna om äventyraren Lina som skriver en guidebok till olika 

monster och oknytt. Det här är en speciell julutgåva i 24 kapitel i färg. Julen är hotad, russin 

blir till harlortar i glöggen, julgranar, pepparkaksdeg och klappar försvinner. 
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Ros, Katarina                                       Rädda Sefira!                                         5 

Anton ska flytta från stan till landet. Han säger motvilligt adjö till livet och kompisarna i stan. 

Bilen tar honom ut till ett stort och märkligt hus med många rum och en trappa upp till en 

jättelik vind. Anton känner omedelbart att familjen inte är ensam i huset.  

Fast han tror inte på spöken. Tills han träffar Septuan och de andra. Men det stora provet 

blir att befria Sefira. 

 

 

Salmson, Jo                                          Den försvunna staden                            10 

Första delen i fantasyserien Almandrarnas återkomst. Rian är tio år och väntar ensam och 

hungrig då hans farfar gått för att skaffa mat. En mantelklädd varelse knackar på. Det är en 

almander, från ett uråldrigt folk som förvisats till Skuggornas värld och nu behöver Rians 

hjälp för att återvända. 

 

 

Salmson, Jo        Silveramuletten                                     6 

Andra delen i fantasyserien Almandrarnas återkomst. För att kunna hjälpa almandrarna 

måste Rian besegra de onda varelserna som kommit till skuggornas värld tillsammans med 

almandrarna. De allra farligaste är stjälarna som stjäl andras kroppar och gör dem till sina 

egna. 

 

 

Salmson, Jo                         Hertigens soldater                                 5 

Del 3, fristående, i serien Almandrarnas återkomst. Tack vare Rian och den magiska 

silveramuletten, lyckas även de andra almandrarna ta sig tillbaka till vår värld. Rian ger 

amuletten till farfar att köpa mat för, men det väcker den mäktige hertigens misstankar - hur 

har en fattig bonde fått tag på något så värdefullt? Hertigens soldater griper farfar, och ingen 

i byn vågar stoppa dem. Måste Rian ensam frita farfar? 

 

 

Salmson, Jo        Tam, tiggarpojken                                 9 

Beskrivning: Del ett i serien Drakriddare. Tam bor i en stad där det finns drakar. Högst upp i 

stadens topp ligger slottet och drakstallet där drakriddarna och drakarna bor. Dit får Tam inte 

gå för han är en fattig tiggarpojke och inga tiggarpojkar släpps genom stadens murar. Men 

så en dag hör han en mystisk röst prata med honom. Lättläst kapitelbok för dem som kommit 

ett steg längre än Lasse-Maja. 

Nyckelord: Fantasy. Drakar. Riddare. Spänning 

 

 

Salmson, Jo        Tams svåra prov    6 

Beskrivning: Del två i serien Drakriddare. Draken Sky har valt ut Tam att bli en av hennes 

drakdrängar. Innan han kan bli det måste han klara ett prov och det finns de i slottet som 

inte tycker att en tiggarpojke ska få bli drakdräng. Lättläst kapitelbok för dem som kommit ett 

steg längre än Lasse-Maja. 

Nyckelord: Fantasy. Drakar. Riddare. Spänning 
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Schreiber, Johanna                                 Miras magiska anteckningsbok                           30 
Mira är nio år och älskar allt som har med rymden att göra. Hon vill bli vän med Sixten 

Lundin, för han är bra på matte och det måste Mira också bli, om hon ska bli astronaut. En 

dag får Mira en anteckningsbok av sin farfar. Den ser helt vanlig ut men när hon skriver i den 

svarar boken. Den är magisk. Plötsligt blir Mira skolans mest populära tjej. Alla vill ha svar 

på sina frågor. Men är det egentligen så bra att veta exakt vad som kommer att hända i 

framtiden? 

 

Sparring, Anders & Gustavsson, Per  Familjen Knyckertz och gipskatten  8 
Efter att ha råkat slå sönder en egyptisk gipskatt i en antikaffär drabbas Kriminellen och Ture 
Knyckertz av en uråldrig förbannelse. Mamma Fia känner igen tecknen och förklarar att 
barnen har dragit på sig samma förbannelse som drabbade Fias förfader, Palle Knyckertz, 
för hundra år sen. För att återställa ordningen och bryta förtrollningen måste familjen 
Knyckertz lösa gipskattens gåta. 
 

 

Spont, Siri & Björnstjerna, Jonna              Emres handbok i  
konsten att skaffa sig vänner                         30            

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. 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. Vad skulle hända om Emre och Ömer blev 

vänner? 

 

 

Stark, Ulf; Höglund, Anna                    Göran och Draken                                 6 

Göran rider ut i världen för att söka sina drömmars prinsessa. En dag finner han henne och 

hon är skönare än någon annan han sett. Men i prinsessans rike finns en grym och väldig 

drake och varje månad slukar den en jungfru. Kungen har lovat att ge allt som står i hans 

makt till den som lyckas döda draken. Illustrerad av Anna Höglund. 

 

Stark, Ulf     Sivs samlade dikter    5 

Lättlästa dikter för elever på lågstadiet 

 

Svensson, Martin    Julius och mobbarna    8 

Julius gillar den nya tjejen i klassen, men ingen annan gör det. De är tillochmed riktigt taskig 

mot henne. Julius vill försvara Elena men vet inte hur han ska göra utan att själv bli 

påhoppad.  En bok som beskriver Julius känslor och som tar upp ämnet med humor.  

 

 

Tamm, henrik                 Ninja Timmy och de stulna skratten             9 

Fristående del i serien om Ninja Timmy. Timmy är en föräldralös ungkatt som bygger 

finurliga maskiner tillsammans med sina vänner minken Simon och grisarna Jasper och 

Kasper. När de går genom stan med sin senaste uppfinning en apelsinskalarmaskin försöker 

en flicka skratta åt dem. Men det kommer inget ljud! Någon har stulit barnens skratt. Samma 

dag blir även Timmys maskin stulen. Varför och av vem? Kan Timmy lösa mysteriet?  Rikt 

illustrerad med ganska svår text för den vana läsaren. 

Nyckelord: Fantasy, fabler, uppfinningar, magi,  
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Topelius, Zacharias                                Sampo Lappelill                                    5 

 Bilderbok. 

 

 

Trenter, Laura     Hjälp! Rånare!                                       5 

På vägen hem från skolan går nioåringarna Sebbe och Johanna in på posten. Plötsligt slås 

dörren upp och två män med rånarluvor rusar in. De viftar med sina k-pistar och skriker åt 

alla att lägga sig ned. Sebbe och Johanna klarar sig helskinnade från rånet, men efteråt 

kommer skräcken. De vet inte vilka rånarna är, men rånarna vet ju vilka de är! Tänk om det 

är några de känner? Johanna fattar misstankar mot en granne och tänker spionera på 

honom för att få bevis på hans skuld. Motvilligt går Sebbe med på att hjälpa henne. En kväll 

upptäcker Sebbe att det står en mystisk man och spionerar i trädgården. Är han ute efter 

Sebbe? Laura Trenter väjer inte för det riktigt skrämmande i sitt berättande, tvärtom tar hon 

ut svängarna ordentligt. Läsaren kan ändå tryggt våga läsa vidare: som den skickliga 

berättare Laura Trenter är lämnar hon ingenting åt slumpen. Allting får så småningom sin 

förklaring och ingenting lämnas outrett. Laura Trenter skriver andlöst spännande, så verkligt 

att man knappt törs läsa vidare. Men man måste ... 

 

 

Unenge, Johan                                       Josefin, bästis med Villa-Ulla               5 

Första boken om åttaåriga Josefin och bästisen Villa-Ulla. Det finns mycket att oroa sig för, 

som att Äckel-Conny får fast en och bränns med förstoringsglas t.ex., och mycket att fundera 

över, som vem som har den snabbaste cykeln och hur farligt det är att cykla med öppen 

mun.  

 

Wegerup, Jennifer                                         Du tar den, Hedvig!                                        8 
Hedvig har fått världens bästa nyhet, hennes lag ska få åka på cup! Hedvig förbereder sig 

för att stå i målet och tränar allt hon kan. Framför allt kämpar hon med att kunna boxa ut 

bollen åt sidorna och att alltid vara på tå och beredd på nya skott. Men en dag händer det 

som inte får hända! Vad ska Hedvig göra nu? 

 

 

Widholm, Annika    Zombiespanarna     8 

En lättläst kapitelbok med färgbilder som är lagom läskig. Malva och Hanna har sett en 

zombiefilm och sen när de ska titta på kläder i en galleria ser de plötsligt zombier överallt. 

Nyckelord: Zombie, lättläst 

 

 

Widmark, Martin                                   Biblioteksmysteriet                               9 

Trettonde boken om LasseMajas detektivbyrå. Lasse och Maja kontaktas av stadens 

polismästare och ombeds att hjälpa honom att undersöka ett mysterium. Denna gång är det 

biblioteket i Valleby som är utsatt för en boktjuv. Mycket snart presenteras några misstänkta 

som Lasse och Maja måste hålla koll på. Men vem den skyldige var, och motivet för brottet, 

kunde de aldrig ana. 
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Widmark, Martin                                   Biografmysteriet                                   5 

Sjätte, fristående boken om LasseMajas detektivbyrå. Någon kidnappar hundar i Valleby. 

Ägarna måste betala tusentals kronor för att få sina hundar tillbaka. Lasse och Maja tar upp 

jakten. Spåret leder dem till mörkret i Bio-Rios biografsalong. 

  

 

Widmark, Martin      Cirkusmysteriet                                     11 

Tredje, fristående boken om LasseMajas Detektivbyrå. Lasse och Maja har en detektivbyrå 

ihop, och de är alltid sugna på ett nytt spännande fall. Av polismästaren får de reda på att en 

rad personer blivit bestulna på mobiltelefoner, halsband och plånböcker. Cirkus Splendido 

har kommit till stan och det är under gårdagens föreställning som stölderna skett. Allt talar 

för att tjuven tillhör cirkusen, men hur ska Lasse och Maja kunna lista ut vem det är? 

 

 

Widmark, Martin                                   Mumiemysteriet                                    5 

Femte boken om LasseMajas detektivbyrå. Något skumt är i görningen på museet i Valleby. 

Tavlor försvinner och den 3000 år gamla mumien, som nattvakten sett gå omkring i salarna, 

verkar utöva utpressning. Lasse och Maja måste återigen kopplas in. 

 

 

Widmark, Martin                                   Hövdingens bägare (Halvdan Viking 1)  5 

Del 1 i en serie om vikingatiden. En dag kommer ett bud från kung Alarik i Västbyn. Han vill 

utmana sina grannar i olika listiga tävlingar. Östbyns hövding Ragnar Drakdödare tar med 

sig pojken Halvdan, som trots att han är både liten till växten och haltar, är ett geni på 

skaldevers. Nu gäller det för Halvdan att rädda sin hövding från att bli grundlurad. Och 

oväntad hjälp får han av Meia, fiendekungen Alariks modiga brorsdotter. 

 

 

Widmark, Martin                                   Främlingens grav (Halvdan Viking 2)   7 

Den andra boken om Halvdan Viking som är liten till växten och haltar, men ett geni på att 

skalda. Halvdan får höra talas om Främlingen som kom till Östbyn en blåsig höstdag för 

länge sedan. Han lär ha efterlämnat en skatt som grävdes ner någonstans på gravfältet. 

Halvdan smyger dit en natt men tas till fånga. När han får reda på vem som ligger bakom, 

förstår han att det gäller att rädda byn från förödelse. 

 

 

Widmark, Martin                                   Vargens hjärta (Halvdan Viking 3)       6 

Tredje boken om Halvdan Viking. Grimulf, Östbyns rikaste och mest fruktade man, planerar 

att resa till Miklagård. För att få vind i seglen tänker han blidka gudarna med människooffer. 

Halvdan lyckas ta reda på vem som ska offras och det visar sig vara någon han känner. Nu 

gäller det att han så snabbt som möjligt tillsammans med Björn Smed lyckas förhindra det 

som planeras. De båda måste kämpa ensamma mot Grimulfs alla krigare.  
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Widmark, Martin                                            Monsterakademin                                  13 

Första boken om Nelly Rapp. När Nelly följer med sin mamma och pappa på middag hos 

farbror Hannibal, lurar betjänten upp Nelly och hennes hund London på vinden. Här får hon 

göra många prov för att bli antagen till Monsterakademin, skolan som utbildar 

monsteragenter. 

          

 

Widmark, Martin                                   Sjöodjuret i Bergsjön                            31 

Åttonde fristående boken om monsteragenten Nelly Rapp och hennes vän hunden London. 

Nelly och hennes familj campar vid en sjö där det sägs att det finns ett storsjöodjur. En sak 

vet Nelly säkert: att slussvakterna Bror och Elsa beter sig konstigt. Nelly får hjälp av Walle 

och hans hund Ebba i sina efterforskningar. 

 

 

Widmark, Martin                                   De små under jorden    7 

Fristående bok om monsteragenten Nelly Rapp. Nelly och Valle besöker Valles 

gammelfarfar på ålderdomshemmet. Men där är inte allt som det ska. Trädgården håller på 

att växa igen, köket är fullt av disk, personalen är trötta och griniga. Dessutom försvinner det 

saker, saker som är runda. Kan det vara vättar som är i farten? 

 

 

Widmark, Martin                                   Trollkarlarna från Wittenberg                5 

Fjärde fristående boken med monsteragenten Nelly Rapp som här blir avbruten i 

halloweenfirandet av två mystiska män som påstår sig vara dammsugarförsäljare. När de 

har dammsugit färdigt är ingenting sig längre likt och Nellys uppdrag blir inte lätt. 

 

 

Widmark, Martin                                   Varulvarna                                             6 

Den tredje, fristående boken om monsteragenten Nelly Rapp och hennes vän hunden 

London. Här får hon förhållningsorder från Lena-Sleva på Monsterakademin om att inta 

beredskap V3 - V för varulvar, 3 för högsta beredskap. Men vilka är det som är varulvar? 

 

 

Våhlund, Elias     Handbok för superhjältar   10 

Lisa nio år är jagad av några från skolan. De retar henne för hennes öron och nu är de ute 

efter henne. Hon springer in på biblioteket och där hittar hon en bok, eller det är boken som 

hittar henne, det är en handbok för superhjältar. I den får hon lära sig olika superkrafter som 

att flyga och prata med djur. Längst bak i boken finns information om BRIS. Boke n har en 

luftig layout som påminner som serietidningar medan texten är berättande som en 

traditionell kapitelbok. Bilderna ger också stöd till texten. 

 

 

Zimakoff, Daniel    Mezzi möter Messi    7 

Fotbollslaget FC Mezzi ska på träningsläger i Barcelona. De få spela i en turnering och möta 

spanska lag. De får även besöka arenan Camp Nou och träffa fotbollstjärnan Messi. Kan de 

vinna turneringen? 
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Faktaböcker 

 

Salmson, Jo                                  Jo Salmson berättar om rymden (Ua,u)   6 

En faktabok om rymden. Här kan man läsa om jorden och stjärnorna i Vintergatan och om 

begrepp som maskhål och mörk materia. Författaren berättar också om förutsättningarna för 

att vistas i rymden. Ingår i serien Lätt att läsa - fakta. 
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Hcg lättläst 9-12 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

Bengtsson, Torsten                         Splej: Mysteriet med den hemska sanningen                8 
Peo och Jamal är sist in i duschen efter dagens idrottslektion. Då hör de snyftningar från 

toaletten. Dörren är låst och de får inget svar när de ropar. Jamal lyckas lirka upp låset. På 

golvet sitter en kille med bara en handduk runt sig. Hans ögon är rödgråtna och han fryser 

så han skakar. Det är David som går på högstadiet. Han berättar hur två killar trakasserar 

honom – för att han är jude. De hotar honom till livet, själva kallar de sig nazister. SPLEJ-

gänget bestämmer sig för att försöka hjälpa David.  

 

Graves, Annie     Det kusliga tivolit    6 

Det är något kusligt med Linns familj. Hennes mormor är cool.  Hon har de senaste låtarna i 

sin Ipod och blåser bubblor med sitt rosa tuggummi. Men så är det den där systern som Linn 

påstår att hon har. Eller hade. Allt hemskt började den dagen ett tivoli kom till stan. Att gå på 

tivoli med mormor visar sig vara förödande. 

 

 

Halling, Thomas                                    Bli ihop                                                  5 

Kalle, 11 år, får en ny klasskamrat, Ellen. Han faller direkt för henne. Leo, Kalles kompis, 

tycker att Kalle ska fråga chans, för han tror att Ellen gillar Kalle. Leo pratar med Ellen och 

då tror Kalle att nu är Ellen och Leo ihop. Kalle bestämmer sig för att bräda Leo genom att 

visa sig på styva linan.  

 

 

Halling, Thomas    Resa ihop                                               6 

Del 3 i serien som börjar med Bli ihop. Kalle går i femman och är bra på att göra bort sig. 

Ellen är den tjej i klassen som han blivit, och varit, ihop med i de tidigare böckerna. Nu ska 

det bli klassresa till Abisko. Eddie, en snygg kille i sexan från en annan skola, är också 

intresserad av Ellen, och det gillar inte Kalle. 

   

                                                             

Halling, Thomas    Sommar ihop                                         5 

Del 5 i serien som börjar med Bli ihop. Kalle går i femman och är ihop med Elin i samma 

klass. Skolavslutningen är just avklarad, och nu väntar det sköna sommarlovet. Kalle blir 

bjuden till Elins sommarställe. En hel vecka ska han vara där. Det känns roligt, men 

samtidigt lite pirrigt. Men varför är inte Elin glad? 

 

 

Halling, Thomas    Kuslig kväll                                           7 

Del 2 i serien Trio i trubbel. Syskonen Oskar, 12 år, Maja, 10 år, och Linus, 8 år, hittar en 

kattunge i buskarna. Kanske är det den gamla gummans katt? På kvällen går Maja till 

gumman och lämnar kattungen. Hela lägenheten är full av katter och Maja tycker att 

gumman verkar både konstig och elak. Nästa eftermiddag tar hon med sig Linus för att 

spionera - och plötsligt är de mitt i ett rysligt actionäventyr. 
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Højberg, Jim                                          Alex – En cool kille                               6 

Alex går på kort tid från att vara klassens nörd till att bli en cool kille som går hem hos 

tjejerna. Men det sker inte utan besvär.Det här är en lättsam, modern berättelse om tidiga 

tonårens jakt på status och gillande och nyvaknat intresse för kärlek. Men också en 

berättelse om att välja och att göra det rätta. 

 

 

Jacobsen, Leif                                       Hur grymt som helst                              6 

Del 1 i serien BMX Gripen. Bästa kompisarna Sackes och Filles största intresse är BMX-

cykling. Sackes födelsedag närmar sig och det enda han vill ha är en ny cykel. Till sin stora 

glädje står på födelsedagsmorgon en cykel på gården, trots att hans mamma sa innan att 

hon inte hade råd. Ivrig att testa cykeln kör Sacke och Fille iväg till en stor sandgrop där de 

ska köra upp en bana. Men i gropen cyklar redan två andra ungdomar. Vilka är de? 

 

 

Lawrence, Michael                                Unga monster                                        5 

Det är Lons första dag i sin nya skola, doktor Ffelix Ffurters Akademi för Unga Monster. 

Ohyggliga varelser hemsöker korridorerna - och då pratar vi bara om lärarna. Är Lon 

tillräckligt hemsk för att klara av skolan? Från och med nu måste han uppföra sig så illa han 

bara kan. 

 

 

Melin, Mårten     Emma & Måns    5 

Emma och måna är kära i varandra. De vill vara med varandra hela tiden, sova över och 

vara riktigt nära. Böckerna om Emma och Måns är lättlästa, och har ett Lix värde 14. De 

tidigare böckerna har varit ur Måns perspektiv och handlar om den första kärleken och om 

sex. Den här boken är samma händelser i de tre första böckerna om Emma och Måns fast 

den här boken utgår från Emmas perspektiv. 

 

 

Ringtved, Glenn    Offside      4 

Erik har flyttat till Spanien, det är inte lätt i den nya skolan, de pratar bara spanska och 

engelska och Erik sig utanför. Han har lovat sig själv att aldrig mer spela fotboll men det 

löftet blir svårt att hålla. 

 

Wessnert, Gudrun                                 Sketna Gertrud och kung Magnus 

                                                            kalas                                                      5 

Några dagar före kröningen av Kung Magnus år 1336 dör mästerkocken på Stockholms 

slott. I panik sänder kungen ut köksmästaren för att hitta en ersättare som kan göra minst 

lika goda aladåber, pastejer och syltor som den förre. Syltekonan Sketna Gertrud verkar 

vara räddningen med sin fantastiska kokkonst. Hon och hennes fem vilda barn tar plats i 

slottsköket. 
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Alvtegen, Albin & Karin                                   Nyckeln till Hinsides                                  6 

Första delen i Trilogin om tvillingarna Linus och Linnea som flyttar in i huset Trakeborg som 

stått tomt sedan den förra ägaren mystiskt försvann inne i det låsta huset. Redan första 

natten hör Linus krafsande ljud. Saker försvinner och en natt ser Linus en stor råtta på 

huvudkudden bredvid Linnea. Linnea är förlamad i hela kroppen och kan inte försvara sig. 

Linus blir störtförbannad och jagar råttan genom huset upp på övervåningen där de inte får 

vara. Men då ändrar råttans fotspår form till människospår som slutar precis framför en stor 

bokhylla. Bakom bokhyllan finns en väg in i en annan värld fylld med farliga och magiska 

varelser. I den andra världen finns också en version av Linnea som kan gå och prata själv. 

Allt Linus önskat sig i en syster. Eller har han verkligen det? Och vad är det för värld han 

hamnat i egentligen? Halvtjock bok som passar duktiga läsare i 9-12-års ålder. En del 

läskiga scener. 

Nyckelord: Fantasy, magi, spänning, syskon, andra världar, parallella världar, sommarlov, 

svek, familj. 

  

 

Angerborn, Ingelin    Fyr 137     10 

Sista delen i Mebel trilogin som började med Rum 213. Böckerna kan läsas fristående. 

En ryslig lättläst kapitelbok som passar från 9 år och uppåt. 

Nyckelord: Skräck, mysrysare 

 

 

Angerborn, Ingelin                               Gengången                                             4 

Alice och hennes familj flyttar till ett hus på landet. Genast börjar det hända en massa 

konstiga saker. Telefonerna och internet slutar att fungera, Alices tv slår på sig själv och 

väckarklockan lever ett eget liv. En sällsynt fjäril dyker upp överallt och Alices lillebror säger 

sig ha sett en mystisk flicka i huset. 

 

 

Angerborn, Ingelin                                Rum 213                                                4 

Något som börjar som en kollodröm får en annan fortsättning när mystiska saker börjar 

hända. En konstig vit skugga dyker upp bakom Elvira på alla fotografier som hennes 

rumskompis Maja tar. Elvira är på sommarläger och får dela rum 213 med Meja och Bea. 

Hon funderar på varför en bil de mötte på vägen har samma nummer som rummet. Betyder 

det något särskilt? När saker och ting börjar försvinna börjar flickorna misstänka varandra, 

men snart inser de att det är större krafter som är i rörelse.  

Nyckelord: Skräck, mysrysare 

 

 

Angerborn, Ingelin    Sorgfjäril     6 

Alice har just flyttat. Fyrtio långa mil från Leo, Sofia och allt hon är van vid. Mamma tycker att 

det nya huset är gammalt och charmigt. Alice tycker att det är gammalt och äckligt, ett riktigt 

kråkslott. Men det visar sig att huset har helt andra invånare än kråkor.  
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Angerborn, Ingelin                                Tredje tecknet                                       2 

Det hela börjar med att en nyckel inte verkar passa någonstans. Sedan börjar Olivias katt 

Smilla bete sig underligt, hissen åker ner i källaren av sig själv och det dyker upp nyckelpigor 

lite varstans. Olivia har märkliga drömmar om nätterna. Hon tror att det spökar i lägenheten 

och allting blir bara mer och mer mystiskt. Att allt detta har att göra med hennes uppväxt på 

barnhemmet i Colombia hade hon aldrig någonsin kunnat tro. 

 

 

Applegate, Katherine    Den fantastiska Ivan    7 

Den fantastiska Ivan är en bok som handlar om en Gorilla som har bott 27 år i en galleria. 

Han bor där tillsammans med elefanten Stella och hunden Bob. De bor ganska litet och 

Stella tvingas uppträda varje dag på en minicirkus. En dag kommer det en ny elefantunge till 

Gallerian och Ivan förstår att han måste komma på en plan för att hjälpa den lilla 

elefantungen. 

 

 

Arrhenius, Peter                                      I kungens spår                             9 

Första boken i serien Fanny Falk - Vän av ordning. Fanny är medlem i den hemliga 

organisationen Vän av ordning som bevakar universums tidsordning. Hon reser tillbaka i 

tiden vid behov för att se till att tidsordningen blir som den ska. I den här boken reser hon 

tillbaka till år 1520 för att avvärja ett problem som kan innebära att Gustav Vasa aldrig blir 

kung. Spännande medelsvår bok med luftig text. Passar elever i ålder 9-12. Boken 

innehåller mängder med fakta om svensk historia. 

Nyckelord: svensk historia, Gustav Vasa, tidsresor, starka flickor, 1500-tal, förr i tiden. 

Nyckelord: Tidsresor 

 

 

Arrhenius, Peter                                      Till häxornas försvar                             10 

Andra boken i serien Fanny Falk - Vän av ordning. Fanny är medlem i den hemliga 

organisationen Vän av ordning som bevakar universums tidsordning. Hon reser tillbaka i 

tiden vid behov för att se till att tidsordningen blir som den ska. I den här boken reser hon 

tillbaka till år 1676 då en ung kvinna ska brännas på bål, anklagad för att vara häxa. Men det 

blir en farlig resa för en ung flicka som Fanny med särskilda förmågor. Kommer hon 

överhuvudtaget komma tillbaka med livet i behåll? Spännande medelsvår bok med luftig 

text. Passar elever i ålder 9-12. Boken innehåller mängder med fakta om svensk historia. 

Nyckelord: svensk historia, häxprocessen, tidsresor, starka flickor, 1600-tal, förr i tiden 

 

 

Arro, Lena                                                     Linje 15 till Rannebergen                                 8 
Det är sent på Halloween och Arvin är på väg med spårvagnen. Men det är något konstigt 
med den, spårvagnen stannar inte vid några hållplatser, inte ens ändstationen. Istället 
fortsätter den i full fart mot Rannebergen, ett område där Arvin vet att det inte finns några 
stationer eller ens räls. Det är också något konstigt med de andra passagerarna. Alla är 
barn. Varför är de ensamma ute så sent på kvällen? Plötsligt vänder de sig mot Arvin och 
tittar på honom och han inser att han befinner sig mitt i en mardröm.  
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Askling, Emma                                                 Hajpen                                                   8  

Leas bästis Ayla har börjat hänga med en annan tjej i klassen och Lea känner sig utanför. 

Det är tur att Lea har Affe, sin andra bästa vän. När de två kommer på den smarta idén att 

starta en anonym skoltidning är det just för att skriva om oschysta saker som elever på 

skolan gör. För att få alla att läsa tidningen, bestämmer de sig för att skruva upp 

förväntningarna och skapa en hajp. Men det går inte riktigt enligt plan.  
 
 

 

Bylock, Maj                                           Drakskeppet                                          30 

Trilogi, innehåll: Drakskeppet, Det gyllne svärdet, Borgen i fjärran. Den franska flickan Petite 

blir bortrövad av vikingar och förd till deras land. Hon blir träl men lyckas rymma ut i skogen. 

Där hittas hon av en barnlös kvinna och får stanna hos henne och hennes man, en 

stenhuggare. De kallar henne Åsa och efter en tid blir hon också accepterad av de andra i 

byn. En berättelse från vikingatiden om främlingskap. 

                                                               

 

Bylock, Maj                                           Solstenen – en trilogi                             30 

"En mörk gestalt lösgör sej ur dunklet. Som en tjutande vind flyger den rakt mot Dan. Han 

kastar sej ner bakom närmaste gravsten..." Det är inte bara spöken Dan råkar ut för, när han 

ger sej ut i världen för att söka efter sin storebror Jakob. Han möter också trollkarlen Korp-

Jon, apan Trubbnos och den galne spelmannen i dårkistan. Men Jakob? Ska solstenen 

hjälpa Dan att finna honom? 

Läs om Dans och Jakobs spännande äventyr i de tre böckerna Solstenen, Månringen och 

Stjärnhavet, som här är samlade i en volym 

 

 

Colfer, Eoin                                           Legenden om potatishäxan                           4 

Beskrivning: Det är sommarlov men Lukas och Martins föräldrar är trötta på deras lekar och 

vill att de ska göra någonting lärorikt istället. De tycker att biblioteket är en bra och lärorik 

plats att tillbringa sitt sommarlov. Det tycker inte Lukas och Martin och på biblioteket jobbar 

en sträng bibliotekarie som har väldigt bestämda regler. Hon kallas för potatishäxan, för det 

finns de som säger att hon under disken har en pluggpuffra som hon använder för att skjuta 

potatisar på barn. Lättläst kapitelbok med bilder för den som kommit igång med läsningen. 

ca 7 - 10 år 

Nyckelord: Rolig bok. Sommarlov. Böcker. Syskon. Läsning. 

  

 

Collins, Suzanne                                    Gregor från Ovanjord                           3 

Del 1 i serien Krönikan om Underjord. Gregor, 11 år, bor i New York tillsammans med sin 

mamma och systrar. Efter att pappan försvunnit får Gregor ta stort ansvar hemma. En dag 

passar han systern Boots. En olyckshändelse leder till att de båda trillar genom ett hål i 

väggen. Syskonen hamnar i Underjord, en värld som befolkas av råttor, spindlar, 

kackerlackor och människor med lila ögon. Ett krig är nära och Underjords öde ligger i 

Gregors händer 
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Corlett, William                                     Den hemliga trappan                             5 

Första delen i serien Magikerns hus. Syskonen Constant ska tillbringa julen hos sin farbror 

eftersom föräldrarna måste arbeta. Något är mystiskt med farbror Jacks hus och Willian, 

Mary och Alice finner en hemlig trappa som leder till magikern Stephen Tylers rum. Han vet 

hur man reser i tiden och av honom får barnen en svår uppgift. 

  

 

Cowell, Cressida                                   Hur du blir pirat                                    5 

Andra boken om Hicke, viking och hövdingason som inte är så modig som han borde vara. 

Här ska han få grundläggande piratträning. Den opålitlige Alvin dyker upp med en ledtråd till 

var Hickes anfader Fulskägg den Fasansfulles skatt är begravd. Tyvärr vill Hickes kusin 

Snorslödder också ge sig ut på skattjakt. 

 

  

Dahl, Roald                                           Häxorna                                                 5 

Humoristisk och ofta makaber rysare. En sjuårig föräldralös pojke reser med sin norska 

mormor till en engelsk badort. De bor på samma hotell som de engelska häxorna håller sin 

årliga kongress på. Pojken förvandlas till en mus och lyckas till slut omintetgöra häxorna. 

         

                                                       

Dahlin, Petrus                                        Skogens systrar                                     5 

Del 1. Tom gillar inte att vara i nya sommarstugan. Den ligger ensligt, han har ingenting att 

göra och gillar inte skogen. Men plötsligt börjar det hända mystiska saker. Det försvinner mat 

från jordkällaren. När Tom badar i sjön tar någon hans kläder och sprider ut dem i skogen. 

En tidig morgon ser han en flicka springa i dimman över deras tomt. Nästa gång han är i 

skogen känns det som om han inte är ensam. 

 

 

Dahlin, Petrus     Kurragömma     6 

Astrid och hennes mamma reser till Spanien för att vandra och få tid att umgås efter att 

pappan omkommit i en olycka. Men det blir inte alls som de tänkt sig. Mamman måste åka 

iväg ett dygn på en akut jobbgrej och Astrid övertalar henne att få stanna kvar i det hyrda 

huset. Snart börjar det hända skrämmande saker.  

 

 

Dahlin, Petrus                                        Spöknät                                      18 

En nutida spökhistoria med ca 12-åriga Tino i huvudrollen. Tinos mamma har mått dåligt sen 

pappan lämnade dem och Tino vet inte hur han ska hjälpa henne. Då börjar märkliga saker 

hända. Mamma försvinner plötsligt, människor och djur i Tinos omgivning börjar bete sig 

konstigt och Akki dyker upp. Hon klär sig gammalmodigt, pratar konstigt och påstår att hon 

bor i Akkis bästa kompis hus. Tino vet inte om han kan lita på henne men hon verkar vara 

den enda som kan hjälpa honom hitta mamma igen. Men var har mamma tagit vägen? 

Läskig men även sorglig bok om att vara barn till en förälder som är deprimerad. Mycket 

sorgligt och tänkvärt slut på boken. Läskigt på en nivå som passar 10-13-åringar. Medelsvår 

med luftig text, ganska tjock. 

Nyckelord: svensk historia, Gustav Vasa, tidsresor, starka flickor,  
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Egeland, Tom                                      Skatten från Miklagård                       10 

Roberts mamma är arkeolog och jobbar där utgrävningarna finns. Robert får då följa med 

och vill mer än gärna undersöka fynden han med. Men det är sällan det slutar vid 

undersökning för Robert, han dras lätt in i stora mysterier med övernaturliga inslag. I den här 

boken ska Roberts mamma gräva ur en vikingagrav de hoppas tillhör hödvingen Njål som 

enligt sägnen ska ha med sig en enorm skatt från ett plundringståg i Miklagård i sin grav. Så 

fort de kommer fram till utgrävningen börjar Robert drömma om vikingapojken Ulv. Han 

vaktar en viktig hemlighet och det är upp till Robert att ta reda på vad det är. Den enda 

ledtråden är ett föremål de hittar i graven. Men det visar sig vara farligare än Robert 

någonsin kunnat ana då han inte är den enda som letar… Spännande berättelse som är fylld 

med fakta om vikingar. Boken har bilder på uppgrävda fynd och faktarutor om runor och 

vikingar. Texten är ganska svår, nivå som en medelsvår ungdomsbok, och passar duktiga 

läsare i ålder 10-13. 

Nyckelord: historia, vikingatid, äventyr 

  

 

Eggens, Magda                                     Aldrig mera krig, Emma                        15 

Tre barn lever ensamma i Budapest mellan hösten 1944 till våren 45 då deras föräldrar och 

släktingar sänts till koncentrationsläger. De håller sig gömda i en kolkällare medan sirenerna 

tjuter, bomberna kreverar och nazisterna gör sina räder. I detta brinnande helvete lever dock 

syskonkärlek och sammanhållning och till slut kommer deras mamma tillbaka till dem. 

  

 

Ehring, Anna     Isaks universum    7 

Isak går i femman. Han gillar basket, att hänga i trädkojan med Albin och att simma. I 

simhallen har Isak sin plats i universum. Där är han som späckhuggaren, stark, smidig och 

viktlös. Där flyter han på rygg och låter tankarna snurra. Tills Blenda blickar ner på honom 

från bassängkanten. Blenda i klassen har en jobbig hemlighet. Det blir en vår full av 

missförstånd, föräldrar som bråkar och så mycket pollen i luften att Albin inte kommer till 

skolan. 

 

 

Eklund, Sigbritt                                     Hövdingens närmaste man                    4 

Tioårige Sven berättar om det liv han lever under vikingatiden, medan männen i byn är ute i 

österled. Det är bråk i byn mellan de äkta hustrurna och de frigivna trälinnor som är mödrar 

till Sven och hans halvbror Röde. Bruse, en trälpojke, Halte, hövdingens son, Röde och 

Sven är de fyra pojkar som nu alltmer får ta ansvar för försvaret av byn. Det är övergångstid 

mellan asatro och kristendom. 

 

 

Frimansson, Inger    Full galopp på Flinga    8 

Del 6 i serien om Frossa, Bojan och Fiona i stallet. Nu är det dags för en resa till Island. Där 

finns Flinga, den vackraste vita islandshäst Frossan sett.  
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Fröhling, Thomas                                  Kung Steves självlysande hiphopbibel  6 

Någonstans i förorten, närmare bestämt Salem, finns Steve - rimmar på teve - som tänker bli 

kungen av hiphop. Han går i högstadiet och vurmar för Vera i parallellklassen. När en ny kille 

börjar i klassen får han en själsfrände som också gillar raptexter. Insprängt i texten 

förekommer ofta strofer eller hela låttexter som Steve tänker sig att han framför. Målet är en 

dyrbar mikrofon hans mamma inte har råd att betala. 

 

 

Gahrton, Måns    Huvudet fullt av dig [(och mig)]  8  

Omskrivning och modernisering av klassikern Adam & Eva. Adam ska börja i en ny klass 

och kanske kan han äntligen bli den coola killen han drömt om att få vara? Men det går inte 

riktigt som Adam har tänkt sig - snart har han ställt till med bråk i klassrummet, blivit bästis 

med den busige killen i klassen och skjutit en boll på den där söta tjejen - Eva. Eva å sin 

sida har fullt upp med bloggen, fotbollen, bästisen Annika och sina drömmar om rockkillen 

Fetch. Hon har inte tid att lära känna den där konstiga nye killen Adam. Men så ska hon ha 

fest hemma. Och när gästerna vill testa en gammal lek med handtag, famntag, klapp eller 

kyss händer något oväntat. Medelsvår och ganska lufrig bok med illustrationer. Passar ålder 

10-13. 

 

 

Gaiman, Neil                                         Coraline                                                 28 

Beskrivning: Coraline flyttar in ett gammalt hus med fyra lägenheter. Det är sommarlov och 

hennes föräldrar har inte tid att vara med henne, istället börjar hon undersöka huset. Dörren 

till en av lägenheterna är igenmurad, men plötsligt en dag går dörren att öppna och på andra 

sidan finns en lägenhet som är precis som den Coraline bor i men med små, små 

obehagliga skillnader. Här finns också hennes andra mamma och hennes andra pappa som 

är nästan, men inte riktigt som hennes riktiga föräldrar.  Kapitelbok från ca 10 år 

Nyckelord: Rysare, Övernaturligt, Skräck 

  

 

Gavander, Kerstin                                 Fröken Europa                                       24 

När Kristin och hennes klasskamrater börjar i klass fem får de en ny lärare, Eva. Det är 

viktigt för Eva att klassen ska ha 24 elever och när Billy börjar blir det dags för äventyr. Alla i 

eleverna får var och en ge sig av på en resa ut i Europa. En del reser till nutiden och en del 

får resa bakåt i tiden. Alla resorna görs genom ett magiskt grupprum. Omtumlade kommer 

sedan eleverna tillbaka från sina resor och berättar vad de varit med om. 

 

 

Genar, Katarina   Den magiska kappan     9 

Livia har fyllt elva år och fått en ny kappa i födelsedagspresent. En röd och väldigt fin kappa 

som trots att den är begagnad inte ser så ut. Det känns nästan som det är något speciellt 

med kappan. Men Livias vän Klara tycker den är obehaglig och Livia kan inte sluta tänka på 

vem som haft kappan innan henne. En bok som passar läsvana elever i årskurs tre. 
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Genar, Katarina                                      Silvervinges hemlighet                                7 

De enda minnessakerna Erik har från sin pappa är en ask med småsaker och ett suddigt 

fotografi. Han drömmer ofta om vem hans pappa är men mamma vill inte berätta. En dag när 

han besöker ett gammalt slott med sin mamma hör han en klingande melodi. Han följer 

ljudet ut på baksidan av slottet fram till ett gammalt lusthus. Erik får känslan av att melodin 

lockat honom dit. Men frågan är varför? Vilka kopplingar har Erik till slottet? Och vad finns 

det för hemligheter som legat gömda i slottet i många många år? Gandla lättläst och tunn 

bok med medelstor text. Passar 9-12-åringar. 

Nyckelord: Spänning, familj, familjehemligheter, hemligheter, mysterier, slott. 

 

 

Gerhardsen, Carin & Lidbeck, Petter  Ett annat jag     12I 

en explosion i centrala Stockholm dör en trettonårig flicka. Hennes vänner, Amanda och 

Rasmus, klarar sig av en ren slump. Ändå är faran långt ifrån över. För det man först tror var 

ett terrorattentat visar sig snart vara del av en djävulsk plan. Och för Amanda har helvetet 

bara börjat ... 

Ett annat jag: Projekt Gemini är Carin Gerhardsens och Petter Lidbecks första 

gemensamma bok, och här tas läsaren med på en hisnande jakt runt hela Europa. 

 

 

Hagmar, Pia                                           Farligt möte                                           3 

Strandsatta i skogen får Dalslandsdeckarna klara sig själva när ett regnoväder dyker upp 

och natten kommer. I en lada träffar de på två äldre killar. De blir snabbt kompisar. Nästa 

dag skickar de äldre killarna Aron och Henke för att handla mat. När de ska cykla tillbaka 

med matkassarna står det på löpsedlarna: &"Rymmarna fortfarande på fri fot.&" Kan deras 

kompisar i ladan verkligen vara farliga brottslingar? 

 

 

Hallberg, Lin                                         Bästisboken                                           5 

Del 2 i serien som börjar med Kompisboken. Klara har en kompisbok som hon har fått av sin 

mormor. Men hon har inte så många kompisar. Men plötsligt händer något när populära 

Auriel vill vara Klaras kompis. Klara blir glad, vågar nya saker och börjar prata mer. Men vad 

händer med hennes gamla vän Anton? En bok om relationer i skolans år 4-6. 

 

 

Hallberg, Lin      Kompisboken                                        9 

Kompisboken är gjord av mörkblå sammet och under ett rött hjärta står det &"Mina 

vänner&". Mormor har tänkt att Klara, 10 år, ska låta sina kompisar skriva i den. Men Klara 

har inga vänner. Hon börjar istället att skriva upp allt som händer i hennes stökiga klass. Om 

Anton som försöker bli ihop med klassens drottning Auriel och om Kemal som tror att han 

äger henne. 
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Hallberg, Lin     Svikarboken                                          6 

Del 3 i serien som börjar med Kompisboken. Kemal föreslår att klassen ska ha beachparty 

på kvällen inne på badet. Man ska planka in. Men festen spårar ur och när klass 6A kliver på 

bussen för att åka på klassresa har många dåligt samvete. Men inte Klara, hon och Anton är 

kompisar igen, och i Kompisboken skriver hon om allt som händer i klassen. När några tjejer 

får tag på den verkar katastrofen vara ett faktum. 

 

 

Halling, Thomas    Den som hackar    7 

Albin och hans mamma har precis flyttat in i det gamla huset vid kyrkan. De kan inte undgå 

att lägga märke till fåglarna på kyrkogården. Hundratals svarta råkor. Snart börjar det hända 

otäcka saker. Det som om fåglarna vill Albin något, men vad? 

En mycket spännande historia                                   

 

Hay, Sam                                               Hungriga hamsterns återkomst              6 

Del 1 i humorserien Zombiedjur. Joe är en helt vanlig kille tills han en dag får en mystisk, 

magisk egyptisk amulett som han uttalar sin högsta önskan till. Inte kunde han ana att han i 

och med detta blir beskyddare av alla zombiedjur i staden. Så får han plötsligt en spritt 

språngande galen gnagare på halsen. En hamster som går igen för att han inte funnit frid på 

andra sidan graven. Joe måste hjälpa honom att komma dit. 

 

 

Höjer, Dan                                             Arkeologdeckarna och inkaskatten  8 

Kusinerna Marvin, Ramses och Neffi ska spendera sommarlovet hos sin knäppa farbror 

Valdemar. Men Valdemar har andra planer, han ska ut på äventyr och barnen tjatar tills de 

får följa med. I en helikopter reser de till djungeln på jakt efter en inkaskatt men direkt de 

kommer fram tillfångatas Valdemar. Nu är det upp till kusinerna att frita honom. Till sin hjälp 

har de Valdemars helikopter som är full med finurliga uppfinningar.  

Nyckelord: spänning, mysterier, skattjakt, luftig text, släkt, familj, smarta barn. 

 

 

Höjer, Dan     Arkeologdeckarna och Tors hammare 10 

Fristående del i serien om arkeologdeckarna. Höstlovet blir ett äventyr som inte liknar något 

annat. Farbror Valdemar drar med barnen till Island, där en gammal vulkan har vaknat och 

börjat ryka. Det sägs att vulkanen bara ryker om någon försöker stjäla skatten som är gömd 

där – Tors hammare. Men den finns inte på riktigt – eller? Och vem är i så fall tjuven?  

  

 

Indahl, Lise     Den osynliga     10 

Elvira är tolv år och har precis flyttat från Stockholm till en ny stad med sin familj. Där finns 

absolut ingenting att göra och alla tjejerna i klassen verkar bara tänka på hästar. Men så 

börjar det hända mystiska saker i lägenheten. När ingen är hemma hörs pianospel från 

vardagsrummet och saker försvinner och flyttas runt i rummen. Osten äts upp, sängar 

bäddas och någon gör Elviras matteläxa när hon är i skolan. Till slut får Elvira kontakt med 

den osynliga via sin dagbok och de börjar skriva meddelanden till varandra.  
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Johansson, Ewa Christina                                Kråkslottet                                            9 

En riktig spökhistoria med ca 12-åriga Viva i huvudrollen. Vivas vimsiga storasyster har köpt 

ett gammalt hus på landet och Viva ska tillbringa hela sommaren där. Hon ser inte fram 

emot det. Särskilt inte när huset visar sig vara riktigt obehagligt. När Viva står ute på gården 

tycker hon att något rör sig innanför fönstren trots att huset är tomt. Katten som kom med 

huset stirrar obehagligt och grannkillen berättar om Silverhäxan som bodde i huset tidigare 

och de två flickorna som försvann. Flickor precis som Viva… Läskigt på en bra nivå för 10-

14-åringar. Bra flyt men ganska tät text. 

Nyckelord: spökhistoria, kråkslott, förr i tiden,  

 

 

Johansson, Ewa Christina   Rummet nedanför trappan   9 

Calle sommarjobbar vid Alvastra klosterruin och under lovet har han försökt slå bort 

tankarna på olyckan. Olyckan som han knappt minns hur den gick till, men som förändrade 

allt. Istället för att grubbla har han visat turisterna runt och berättat allt han vet om klostret. 

Men när sommaren lider mot sitt slut börjar märkliga saker hända vid ruinen. Oförklarliga ljud 

i skymningen, ett flackande ljus från en marschall som Calle vet att han har släckt och 

skrämmande detaljer som dyker upp på hans mobilbilder. 

 

 

Johansson, Ewa Christina   20 över 7     4 

Det har brunnit i Stengården, där Luddes kusiner Mille och Hella bor. Polisen har letat 

igenom området men det enda spår de har efter barnen är resterna av Milles mobil som 

hittas vid den nedbrunna ladan. Det verkar som om de är borta för alltid, men Ludde vägrar 

tro att det är sant. Snart är han indragen i en härva av brott, utpressning och ondskefulla 

män som inte skyr några medel för att få det de vill ha.  

 

Jonols, Martin                                        Ville och monstergäddan                      6 

Ville är en vanlig 12-årig kille som gillar att träna fotboll och åka skateboard. Men när hans 

pappa träffar Anja ändras allt. Inte nog med att tevekvällarna med fotboll och middagarna på 

pizzerian fryser inne. Ville måste tillbringa sommarlovet i Anjas hus mitt i de norrländska 

skogarna. För att inte deppa ihop fullständigt hänger Ville med på fisketur. Och äntligen 

händer något. De får ett napp som är som en explosion. 

 

 

Jägerfeld, Jenny                                            Mitt storslagna liv                                             8 
Sigge och hans mamma och syskon har flyttat från Stockholm till Skärblacka, hem till 

mormor och hennes pensionat. Sigge tycker att det är toppen, nu har han tid att bli en ny 

person, någon som är populär. Eller åtminstone någon som kan prata med folk utan att de 

börjar tycka att han är ett freak.  
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Jönsson, Camilla                                        Svart vatten                        9 

Det är mitt i sommaren och Agnes är ensam mest hela tiden. Hennes föräldrar oroar sig men 

det passar henne själv ganska bra, hon gillar ändå inte typiska sommargrejer som att bada. 

Men så träffar hon Noel som är precis som hon. Han gillar inte heller att bada och vara 

utomhus. Men han blir ändå nyfiken när Agnes berättar om den gamla stengången som 

finns under ytan i Vallerbosjön. Sjön som har så mörkt vatten att det nästan ser svart ut och 

man kan knappt se sin hand några centimeter under ytan. De bestämmer sig för att 

undersöka saken.. Då börjar mystiska saker hända. Agnes känner sig förföljd, som att någon 

står utanför hennes fönster på natten. Det blir blöta fotspår efter henne när hon går, trots att 

hennes fötter är helt torra. Nästan som att någon med blöta fötter går precis bakom henne. 

Och på natten vaknar hon och upptäcker en stor iskall vattenpöl på golvet i sitt rum… 

Spännande och läskigt som passar modiga elever i ålder 10-14. Medelsvår text med ganska 

små bokstäver. 

Nyckelord: Spänning, sjöar, spöken, sommarlov, ensamhet, vänskap, rädsla, rysare 

                      

                                 

Kaaberböl, Lene                                    Skämmerskans dotter                            5 

Dina är tio år och har ärvt samma gåva som sin mor: hon är skämmerska. Den som inte har 

rent mjöl i påsen vill inte se en sådan i ögonen eftersom hon ser allt ont man gjort. Dinas 

mor blir kallad till borgen för att lösa ett mord och snart blir även Dina kallad, men det är en 

fälla. En spännande bok med fantasyinslag med en flickhjälte i huvudrollen. Handlingen 

utspelas i en obestämd historisk tid. 

 

 

Kadefors, Sara     Avgång 9:42 till nya livet   35 
När Billie kommer till fosterhemmet i Bokarp förstår hon inte ens att de är framme - så litet är 

samhället. I huset bor en kall mamma, en överhurtig pappa och två barn som beter sig 

underligt. Billie är inte typen som deppar eller ger upp. I stället bestämmer hon sig för att 

passa in. Snabbt får hon en massa nya vänner och nya fritidsintressen. Men snart inser Billie 

att människorna i Bokarp bär på hemligheter och har obegripliga konflikter. 

 

 

Karinsdotter, Emma                                       Tusen stjärnors ö                                           8 
Hur överlever man när någon man älskar dör? Genom 11-åriga Tigris ögon får läsaren se 

sorgen på nära håll och också hitta vägar att gå vidare, med hjälp av fantasi och en gnutta 

magi. Tigris och hennes pappa har levt ensamma i nästan alla år. Pappan saknar Tigris 

mamma så mycket att han nästan inte fungerar. De har precis flyttat till en ny lägenhet när 

Tigris upptäcker en låda med mammas namn. Tigris kryper ner i lådan, somnar och vaknar 

senare i en helt annan värld. Där finns Ariann med sina sånger, där finns stjärnstenarna och 

där finns Leo med sina molnfår – och så finns där spår av Tigris mamma.  
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Kroon, Oskar                                                  Vänta på vind                                                5 
Vinga drömmer om havet. Hon tänker bli sjöman och segla till avlägsna hamnar och kanske 

rädda en eller annan skeppsbruten. Hemma i stan går mamma och är ledsen och pappa har 

flyttat för gott. Men nu är det sommar hos morfar och Vinga har fått en gammal snipa som 

hon ska göra sjöduglig. På ön är allt som vanligt, fast ändå inte. Dagarna dallrar av hetta och 

plötsligt börjar en tjej med svart hatt dyka upp på stranden där snipan ligger. Vinga har sett 

henne några gånger. Det enda de verkar ha gemensamt är åldern och att de befinner sig på 

samma ö. Ändå visar det sig vara så mycket mer.  

 

 

Laestedius, Ann-Hélen   Hej vacker     7 

Det skulle bli Agnes bästa sommarlov någonsin. Sex veckor i Soppero med samekillen 

Henrik. Efter hundratals sms och timmar framför datorn hemma i Solna ska hon äntligen få 

träffa honom. Fast ingenting går som planerat. På fotbollsplanen kallas Agnes för 

stockholmaren och Henrik har plötsligt inte tid att träffas. Någon har bestämt att Agnes inte 

är en riktig same. Hon är inte bra nog. Men vem bestämmer det, varför duger inte hon? 

 

 

Lagerqvist, Camilla                                      Cirkusflickan                        1 

Ellen bor med sin hårt arbetande mamma. När mamman är på jobbet leker Ellen för sig själv 

i hamnen där hon balanserar på broräcken. Hon blir bättre och bättre på att hålla balansen. 

En dag går en kvinna i dyra handskar och pälsjacka förbi. Hon tittar länge på Ellen. Dagen 

efter kommer hon hem till Ellen och övertalar Ellens mamma att Ellen ska följa med henne 

och bli cirkusprinsessa. Damen är nämligen cirkusdirektör Madame Zenitha. Livet på 

cirkusen är hårt. Ellen tvingar träna hela tiden, äta väldigt lite så hon håller sig smärt och 

Madame Zenitha är väldigt elak. Hon påstår att Ellens mamma sålde henne för en kappa 

och ett par vantar. Men livet på cirkusen bjuder även på nya vänskaper och spännande 

resor. Frågan är bara: sålde Ellens mamma henne verkligen? 

Nyckelord: Föräldralösa barn, elaka vuxna, misshandel, adoption, barn som far illa, 

lindansare 

 

 

Lagerqvist, Camilla                                      Uppdraget                        10 

Första delen i serien Svarta rosorna. Sommaren 1943 ska Maja fylla 13 år. Hon bor med sin 

familj i ett litet samhälle i Värmland. Bara några mil bort, på andra sidan den norska gränsen, 

tas judiska familjer till fånga och skickas till koncentrationsläger i Tyskland. När Maja får två 

nya vänner den norska flickan Hilde och den judiske pojken Ben inser hon att kriget trots allt 

inte är speciellt långt bort. När de tre vännerna får höra att nazisterna är ute efter en 

motståndskvinna som kallas för Svarta Rosen bestämmer de sig för att göra vad de kan för 

att hjälpa till. Ett beslut som visar sig vara mycket farligare än de kunnat tro. Spännande bok 

med historiska drag. Medelsvår med ganska tät och liten text. Passar vana läsare i åldern 

11-15. 

Nyckelord: historia, svensk historia, nazisterna, andra världskriget, flyktingar, vänskap, 

äventyr,  
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Lagerqvist, Camilla                                      Den vita döden                       7 

Trettonåriga Julia har varit ett par veckor på ett sanatorium. Sanatoriet ligger i ett slott vid en 

vacker sjö. Till sanatoriet kommer människor med tuberkulos, då frisk luft sägs kunna bota 

den fasansfulla sjukdomen. Hennes vardag består av stora portioner fet mat, ständiga 

läkarkontroller och mycket sömn och vila. Men så kommer  Luca till slottet och Julia får för 

första gången uppleva riktig kärlek. Den vita döden är en ovanlig berättelse om den första 

stora kärleken, som står i skarp kontrast mot den ständigt närvarande döden. 

Nyckelord: Tuberkulos, 1930-tal, sjukdom, rasism, kärlek, död, Sverige, Småland 

 

 

Larsson, Åsa     Nidstången     2 

I den lilla staden Mariefred börjar konstiga saker hända. Onda krafter försöker erövra det 

hemliga, magiska biblioteket som funnits under kyrkan i hundratals år. Väktarna Estrid och 

Magnar har vigt sina liv åt att skydda biblioteket, men i takt med att de blir äldre börjar 

bibliotekets magiska skydd försvagas. Bröderna Alrik och Viggo visar sig vara utvalda för att 

hjälpa till att försvara biblioteket mot de mörka krafter som vill ta makt över det.  

 

 

Lidbeck, Cecilia    De försvunna     9 

Den vita bussen kör allt längre in mellan granarna. Snirklar sig fram längs grusiga vägar. 

Bussen är så ljus mot allt det gröna, så liten i den väldiga skogen och det dammar kring 

hjulen där den far. I bussen sitter nio barn som ska på läger men under bussfärden sker 

något som förändrar allt. Vem är vän och vem är fiende? När lägerresan förvandlas till en 

kamp för överlevnad ställs allt på sin spets.  

 

 

Lidbeck, Petter    Becca      5 

Jag visste tidigt att jag inte skulle bli adopterad. Jag föddes med en missbildning. Kvinnorna 

som kom till barnhemmet för att välja ett barn ryggade tillbaka när de såg mig. Sedan 

hämtade de sig, la huvudet på sned och log medlidsamt. Därefter valde de någon som var 

yngre, sötare och helt normal.  

Föreståndaren för barnhemmet styr med järnhand, straffar de som på något sätt sticker ut. 

Värst är det för flickan som fötts med en missbildning och som ingen vill ha. Men så möter 

hon av en händelse filmstjärnan Max Winther som tar henne med sig till sitt slott. Väl där 

väntar ett öde hemskare än flickan någonsin kunnat föreställa sig. 

 

 

Lidbeck, Petter                                      Den magiska kepsen                              3 

Mostafa, som bor med sin pappa i en lägenhet i Skärholmen, har det inte så lätt för sig i 

skolan. På matteprovet har han noll rätt och han känner sig misslyckad. En dag får han en 

keps av sin pappa. Den är magisk och gör Mostafa till tv-stjärna över en natt. Plötsligt kan 

han svara på alla frågor. Tankeväckande och roligt om hur berömmelse kan förändra 

människor och att man inte behöver kunna allt eller vara bäst 
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Lidbeck, Petter    Flickan utan minne                                5 

En flicka i tioårsåldern vaknar upp på en parkbänk på ett torg och har tappat minnet. Hon vet 

inte vem hon är, vad hon heter eller var hon bor. Hon tas till sjukhus, och man låter tidningen 

göra en efterlysning efter någon som kan identifiera flickan. Snart kommer en kvinna som 

påstår sig vara flickans mamma, men kvinnan uppför sig inte som en mamma. 

  

 

Lidbeck, Petter    Men finns ändå    6 

När Bianca är 11 år får hon reda på att hon ärvt en ovanlig förmåga. Hon kan göra sig 

osynlig. Mamma och mormor varnar henne, det finns människor som vill utnyttja henne, 

hänsynslösa och mäktiga personer som inte drar sig för någonting. Bianca får lova dyrt och 

heligt att aldrig avslöja sin förmåga för någon. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort.  

 

 

Lidbeck, Petter    Mobilen     8 

Fjärde boken om Signe Holm. En ny sorts mobil delas ut gratis på torget. Elsa får en och 

hamnar genast i centrum. Telefonen har en massa smarta funktioner och tycks nästan 

kunna läsa användarens tankar. Alla är sjukt imponerade, bara Elsas kusin Signe 

misstänker att något är fel. 

 

 

Lidbeck, Petter                                      Det vita huset                              38 

Yussef är ensam kvar i stan på sommarlovet. Eller nästan ensam i alla fall. Anna, Hellman 

och Yasmine är också kvar men de är äldre än Yussef och väldigt mycket coolare. Av någon 

anledning låter de honom hänga med dem ändå. Yussef känner sig stor och cool han med 

ända tills Anna ber honom hämta hennes plånbok i ett av de vita husen där de rika bor. 

Yussef vill inte tro att hon bor där men hon envisas och till slut går han med på att hämta 

plånboken. När han kommer fram funkar inte nyckeln så han går in via den öppna 

altandörren precis som Anna sagt att han ska göra. Det finns inga tecken på att Anna bor i 

huset och plötsligt kommer Hellman in också. När de går därifrån får Hellman med sig ett 

litet prydnadsägg. Nu börjar allvaret för Yussef… Spännande bok med en stor twist mot 

slutet. Bra diskussionsmaterial om grupptryck, vem en kan lita på och om vuxna alltid är att 

lita på. Luftig och lättläst och passar ca åldern 10-13. 

Nyckelord: inbrott, svek, hemligheter, 

 

 

Lilleste, Lena          Fixa pengar, annars…!                          5 

Tredje deckaren med Tommy och Flisen. Tommy och Flisen går i sjuan. En dag på väg till 

skolan får de se hur två äldre pojkar hotar en flicka och kräver pengar av henne. Det handlar 

om så kallad bötning, där äldre elever genom utpressning tvingar yngre barn att ge dem 

pengar. De bestämmer sig för att försöka göra något åt det. Spännande kapitelbok som 

beskriver personer och handling på ett trovärdigt sätt. 
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Lilleste, Lena                                         Inbrott i skolan                                      6 

Tommy och Flisen går i sjuan och är bästa kompisar. Flisen är inblandad i en stöld av 

klasskassan och ber Tommy om hjälp att ställa allt till rätta. När de bryter sig in i skolan mitt i 

natten för att lämna tillbaka pengarna, kommer de mitt i ett inbrott och måste kalla på 

polisen. 

 

 

Lilleste, Lena          Kidnappare på nätet                              10 

Del 2, fristående, i deckarserien om Tommy och Flisen, tar upp ett angeläget och 

synnerligen allvarligt problem för ungdomar idag. Utan att ana oråd får Flisen, via en 

chattsida, kontakt med Sara som är 24 år. Tommy undrar lite försynt varför hon är 

intresserad av att chatta med en 13-årig kille, men han dras snart med av Flisens entusiasm. 

Sara lockar killarna med ett välbetalt extrajobb och de bestämmer träff en sen kväll. 

 

 

Lilleste, Lena        Livsfarliga miljoner!                              11 

Femte delen. Tommy och Flisen träffar av en slump en ny vän. Han heter Valter, är en 

stenrik 77-årig hypokondriker med en stor dvd-filmsamling. Han känns som världens bästa 

morfar! Men snart visar det sig att det händer en del skumma saker runt Valter. Pengar 

försvinner spårlöst ur hans rum på vårdhemmet och det visar sig att Valters lägenhet blivit 

såld utan hans vetskap ... Tommy och Flisen bestämmer sig för att ta reda på vem det är 

som stjäl. 

  

 

Linde, Heidi     Pym Petterssons misslyckade brevvän 8 

Vad gör du när din klass ska få besök av en grupp elever från Sverige och det visar sig att 

den hästintresserade brevvännen du varit i kontakt med i flera veckor inte dyker upp? Vad 

gör du när du istället får dig tilldelad en annan elev, en som inte är intresserad av något och 

inte anstränger sig alls? Och vad gör du när plötsligt Zlatan Ibrahimovic står i ditt eget kök? 

 

 

Lundberg Hahn, Kerstin                       Skuggan i väggen                                  5 

Mikaela, som kallas Micke, flyttar till en gammal villa som ligger utanför en by i norr. Mamma 

har fått arbete på vårdhemmet i byn och Micke börjar i skolan. Så börjar det ske märkliga 

saker i huset de flyttat in i. En av Mickes nya klasskamrater säger att det är ett spökhus. 

Micke börjar nysta upp en sorglig historia. 

 

 

Lundgren, Gunilla    Askungen i Rinkeby    10 

Askungen är på disco och märker inte att klockan blir tolv. När hon rusar hem tappar hon sin 

mobil, den som är hennes frihet. Askungen heter egentligen Felicia. Hon gillar att dansa, 

sjunga och spela fotboll. Hon vill inte att hennes två äldre bröder ska bestämma över henne. 

Hon vill vara fri.  

Boken finns också på romani (kelderash) i ett exemplar.  
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Lövestam, Sara                                             Skarven                                                          7 
Det är något mystiskt på Skarvön. Den spökliga ön där döda träd sträcker sina grenar mot 

himlen och svarta fåglar ruvar i sina bon brukar alltid vara öde. Men nu är det en människa 

där. Han rör sig som om han inte vill bli sedd, men Johanna ser hans mörka silhuett från 

skärgårdsbåten. Johanna som alla kallar Johan. Ludde som längtar efter mysterier. Olivia 

som aldrig får göra något för sina föräldrar. Tillsammans åker de till Skarvön för att göra 

utforskningar och plötsligt befinner de sig i centrum för en riktig mordgåta.  

 

 

Mangold, Maud                                     Dödgrävarens gåva                               4 

Första delen i trilogin Magiska tecken, om barnhemsbarnen Samuels och Lisas äventyr i 

1800-talets Göteborg. Samuel, 11 år, får en dag en alruna av en dödgrävare. Roten, som 

måste vårdas väl och kan ge både lycka och olycka, ser ut att börja styra hans öde. Genom 

Samuels ögon, upplevelser och tankar får man i denna berättelse en spännande och 

detaljrik bild av hur det kunde vara att leva på 1800-talet. 

 

 

Melin, Mårten     Förvandlad     4 

Måns börjar på en internatskola eftersom han går i sömnen. Men det är mycket som inte 

stämmer och i själva verket kallas skolan Monsterskolan. Varför låses vissa elever in på 

nätterna? Och varför är det galler för fönstren? Och hur kommer det sig att alla som vistas 

på skolområdet måste bära ett kors om halsen? Snart visar det sig att Måns själv är en av 

dessa udda figurer och att han nattetid förvandlas till en människokatt. 

 

 

Melin, Mårten     Jag är Love                                            17 

"Så här hade det varit hela mitt liv. Folk var som galna i mig. Alla blev kära i mig. Alla! I fyran 

hade jag varit ihop med alla tjejer i klassen för att jag hade varit för feg för att säga nej. Hade 

bara killarna vågat skulle de säkert frågat chans också." 

Love Kristiansson är populär. Väldigt populär. Så populär att lärarna blir kära i honom och 

tjejerna i klassen klättrar upp på hans balkong på nätterna. Det är som om han har någon 

mystisk dragningskraft. Till slut bestämmer hans föräldrar att han ska byta skola för att 

komma bort från allting. Love förstår ganska snart att den nya skolan inte är för vanliga barn. 

Men det är nog bra, för Love är ingen vanlig kille, och hans pappa är definitivt ingen vanlig 

pappa ... 

Jag är Love är den andra fristående delen om Monsterskolan. Det är spännande, 

humoristiskt, romantiskt och omskakande. 

 

 

Melin, Mårten     Pixis bok                                                7 

Tredje och sista boken om Skogsbingelskolan, även kallad Monsterskolan. Pixi och hennes 

föräldrar har dött i en bilolycka. Efter en vända till himlen blir Pixi återupplivad av sin morbror 

Ola som är läkare. Den nya Pixi är annorlunda, superstark och okänslig. Hon kommer 

tillbaka till jorden och till Skogsbingelskolan. Där får hon gå på nattlektionerna tillsammans 

med skolans vampyr Adam och spöket Jenny. Oförklarliga saker börjar hända. 
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Melin, Mårten     Lite mer än en kram                            6  

Trettonårige Manne har en syster som är femton. Nu har systern fått en ny kompis, Amanda, 

en nyinflyttad snygg tjej från Stockholm. Tjejerna håller till därhemma. De dricker kaffe vid 

köksbordet, tittar på film på kvällarna och sådant. Det visar sig att Amanda, som är två år 

äldre, vill göra en massa grejer med Manne, grejer som han tidigare bara kunnat drömma 

om. Vad ska han göra? 

 

 

Melin, Mårten     Mycket mer än en puss   8 

Fristående fortsättning på Lite mer än en kram. Det pirrar i hela kroppen när Isa tittar på 

Manne. Typiskt att Aya också verkar vara intresserad av honom. Men det bryr sig Isa inte 

om, hon vill inte vänta längre.  

 

 

Morpurgo, Michael Den fantastiska historien om katten som försvann   7 

Året är 1943, det är mitt under andra världskriget och Lilys pappa är soldat i den brittiska 

armén. Trots det är livet i hennes by nästan som vanligt, fram till den dag då familjen tvingas 

flytta från sin bondgård. Byn ska nämligen bli övningsplats inför invasionen av Frankrike. 

Snart är hela samhället avspärrat med taggtråd och det är absolut förbjudet att återvända dit. 

Men Lilys katt Tips är varken rädd för bomber, vapen eller soldater. Lily har inget annat val 

än att ta sig förbi taggtrådsstängslet och in i den livsfarliga zonen för att leta efter sin katt på 

egen hand. 

  

 

Morpurgo, Michael    Kensukes rike    35 

Elvaårige Michael och hans föräldrar är ute på en jorden runt-seglats när han och hunden 

Stella ramlar över bord. De vaknar upp på en till synes obebodd ö i Stilla havet. Det visar sig 

att en gammal japansk man bor där sedan han flöt i land under andra världskriget. Så 

småningom växer det fram en vänskap mellan dem. 

 

 

Morpurgo, Michael    Min vän Skuggan                    35  

Aman växer upp i Afghanistan, ett fattigt land efter årtal av krig. En dag när han behöver en 

vän som mest dyker en utmärglad hund upp utanför grottan där han bor. Aman tar hand om 

hunden och ger den namnet Skuggan eftersom den följer honom vart han än går. Livet i 

Afghanistan blir svårare och svårare tills Amans familj till slut bestämmer sig för att fly till 

England där de har släktningar. Men kan Skuggan följa med eller måste Aman lämna honom 

i kriget? Och finns tryggheten verkligen i England? Allvarlig och sorglig bok med luftig text. 

Medelsvår text som passar elever i åldern 10-13. 

Nyckelord: Krig, ensamhet, trygghet, flyktingar,  

 

 

Mould, Chris                                         Amiralens arvinge                                 39 

Hemligheten på Crampton Rock, del ett. Elvaårige Stanley Buggles ärver ett kråkslott av den 

mystiske amiralen Bartolomeus Swift. Ön som huset ligger på heter Crampton Rock och 

Stanley åker dit på sommarlovet. Det hela visar sig bli betydligt mer kusligt och läskigt än 

vad han kunnat föreställa sig. 
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Nilsson, Per                                           Extra – en morgon stod hon bara där    5 

Del 1 i en serie. Pim-Pim är en fotbollskille som alla andra. Plötsligt en januaridag så står en 

ny tjej i klassen på fotbollsplanen. Hon sätter myror i huvudet på Pim-Pim och heter Extra. 

Men det är något konstigt med henne, som om hon inte riktigt hörde till. Ena stunden är hon 

social och utåtriktad. Andra gånger kan hon vara osäker och inåtvänd. Vem är hon 

egentligen? Och vad vill hon Pim-Pim. 

 

 

Nilsson-Brännström, Moni                    Klassresan                                             8 

Sommarlovet närmar sig och klass 6B åker på klassresa. Ute på egen hand, nästan lite 

vuxenliv. Malin för dagbok över resan och alla klasskamraterna. Ungdomarna tänker på allt 

möjligt; smink, sex, kärlek, vänskap, ensamhet, saknad, rädslor. E-mail och mobiltelefon 

ingår i deras tillvaro. Några är barnsliga medan andra är mer mogna. Flera av dem har 

jobbigt hemma, med kompisar eller skolan. Varm och positiv berättelse. 

 

 

Nilsson, Moni     Hitta Tjina!     8 
Det har alltid varit i det senaste året. Tjina, Svante och så jag, Saga. Men nu är Tjina 

försvunnen och ingen vet var hon är. Inte ens fröken, och hon vet ändå det mesta. 

Dessutom är Korv-Oskar också borta. Han som jobbar i grillkiosken och verkar vara kompis 

med Tjina fast han är så gammal. Tänk om Tjina är kidnappad eller något ännu värre? Ju 

mer Svante och jag rotar i mysteriet, desto märkligare blir det. Varför har Tjina använt sig av 

olika namn? Vem skickade det hotfulla meddelandet? Och varför dyker det läskiga 

motorcykelgänget Vargarna upp hela tiden? En sak är säker. Vi måste hitta Tjina, innan det 

är för sent. 

 

 

Nordin, Sofia                     Förlåt Elina                                            8 

Elina är en sån som alla vill vara med. Evelina har tur som blivit vald till Elinas bästa vän. 

Men vänskapen är villkorad. Elina är med Evelina bara så länge ingen annan ser. På fritiden 

kan de leka fantasilekar och prata om nästan allt. Men så fort retstickorna i skolan är i 

närheten är det som att Evelina inte finns längre. Allt är på Elinas villkor. Det är bara hon 

som ringer och hon som bestämmer när de ska träffas. Hon har övertaget och sviker ofta. 

Tills en dag då Cecilia ringer Evelina. Plötsligt är Evelina önskad av någon som inte vill 

gömma henne och allting vänds på ända. Evelina får chansen att svika Elina. Det här är en 

allvarlig bok om rangordning, popularitet, grupptryck, dysfunktionella klasser och svek. Tät 

text med ganska små bokstäver. Passar den vana läsaren. 

Nyckelord: grupptryck, klasser, svek, mobbing, vänskap. 

 

 

Nordin, Sofia                                         Äventyrsveckan                                    21 

Amanda går i sjätte klass. Tillsammans åker klassen på en äventyrsvecka till Värmland. 

Amanda är mobbad och den som är mest elak är Philip. Efter en forsränningsolycka kommer 

Amanda och Philip ifrån de andra och tvingas att samarbeta för att överleva i vildmarken. 

Strapatserna för dem närmare varandra samtidigt som de gamla motsättningarna finns kvar. 

Prisbelönad debut som förmedlar ett hopp om att konflikter kan lösas. 
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Ogilvy, Ian                                             Measle Stubbs och vredesmunken        4 

Measle Stubbs, tio år, bor med sin mystiske och otrevlige förmyndare, Basil, en 

"vredesmunk" i ett obehagligt hus. Det enda trevliga är en fantastisk modelljärnväg på 

vinden, vars attraktiva miniatyrlandskap Basil själv skapat. När Measle olovandes leker själv 

med järnvägen förstår han HUR Basil byggt sin värld. Han har krympt riktiga människor! Och 

den olydige Measle blir också själv krympt. 

 

 

Ohlsson, Kristina    Det magiska hjärtat    10 

Robertas bästa vän Charlotte är svårt sjuk, hon behöver ett nytt hjärta och det är bråttom. På 

en auktion hittar Roberta en jordglob som hon får veta är magisk. Om man lyckas utföra ett 

mycket speciellt uppdrag kan den uppfylla en önskan. Genast ser Roberta en chans att 

rädda sin vän. Tillsammans med kompisen Eric gör hon allt för att Charlotte ska bli frisk. 

Men kommer de hinna innan det är försent? 

 

 

Ohlsson, Kristina    Mysteriet på Hester Hill   5 

Meg och Frank ska tillbringa några sommarveckor hos farbror Eliot och Carl på Hester Hill. 

Så fort de kommer fram till det stora huset börjar det hända konstiga saker. Vad är det för 

barn som Meg hör gråta på natten? Vem är flickan som väntar på den övergivna 

tågstationen? Vad var det för olycka som hotade att förstöra både Hester Hill och hela byn? 

 

 

Ohlsson, Kristina    Mysteriet på Örnklippan   10 

Bonnie och Charles är på rymmen och gömmer sig i Skuggviken. Där bor Bonnies mormor, 

högst upp på en klippa intill en gammal fyr. Barnen förstår snabbt att Skuggviken ruvar på 

mörka hemligheter. En pojke har försvunnit och går inte att hitta. I byn viskas det om en 

förfärlig legend – den huvudlöse Hämnaren som aldrig får ro. Och en natt ser Bonnie fyren 

blinka, trots att mormor säger att den inte använts på hundra år. Barnen bestämmer sig för 

att försöka lösa mysteriet fyren och den försvunne pojken.   

 

 

Ohlsson, Kristina                                  Silverpojken           7 

Fristående del i den löst sammanhållna serien om ett gäng vänner i Åhus som stöter på 

mysterier som är mer eller mindre övernaturliga. I Silverpojken får läsaren följa Alladin som 

bor i fyren tillsammans med sina föräldrar. På bottenvåningen finns restaurangen Turken i 

tornet som Alladins föräldrar driver. Det har börjat gå dåligt och föräldrarna bråkar mer och 

mer för varje dag. Då börjar mat försvinna om nätterna. Alladins föräldrar tror att det är han 

som tar maten. Men det är det inte! Alladin börjar vaka utanför matförrådet på nätterna och 

ser en pojke i kortbyxor smyga runt. Men så fort Alladin kommer nära försvinner han 

spårlöst. Vem är pojken? Finns han ens på riktigt? Kan det vara spöket av Silverpojken som 

letar efter kyrkosilvret som försvann för många år sedan? Väldigt spännande och mystisk 

bok med bra driv i texten. Medelsvår och luftig text. 

Nyckelord: Mysterier, spänning, utanförskap, invandring, 
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Ohlsson, Kristina    Stenänglar     6 

Fristående fortsättning på Glasbarnen och Silverpojken. Snart är det påsk och Simona ser 

fram mot att tillbringa en vecka med sin mormor i Åhus. Men något är fel. Mormor är trött och 

tankfull. Och Simona hör knarrande steg från Suckarnas rum. De stora stenstatyerna i 

trädgården flyttar sig hela tiden och varifrån kommer de mystiska rösterna på de gamla 

kassettbanden? Rösterna som ber Simona att skynda sig, innan det är försent. Simona tar 

hjälp av sina kompisar Billie och Aladdin för att lösa gåtan.  

 

 

Ollmark, Lena                                                Dödvatten                                                       8 
Max och Wera träffas på ett behandlingshem. De är varandras motsatser, Wera är tjejen 

som haft en tuff uppväxt med en psykiskt sjuk mamma som tagit sitt liv. Max är tjejen som 

har allt, både pengar och utstrålning. Men Max sörjer sin tvillingsyster Julia, som omkommit i 

en seglarolycka. Wera får följa med till familjens gård och seglarkollo Saltöga. Hon blir varmt 

mottagen av familjen och lyckan över att ha en riktig vän är stor. Men något skevar och det 

har med den döda Julia att göra. Hon är märkligt närvarande, hennes rum finns bevarat i 

huset där Weras kläder och bakgrund inte passar in. Stämningen blir alltmer obehaglig. 

Wera råkar ut för olyckor, någon tycks besöka hennes rum och saker som tillhört Julia dyker 

upp.  

 

 

Ollmark, Lena                                       Hängd mans ö                                       5 

Del 4, fristående, i serien med spökhistorier från Krabbsjögrund. Det är sommar och 

ungdomar från hela landet har kommit till orten för att delta i det årliga seglarlägret. Karl och 

Sara får i uppdrag att anordna en nattlig skattjakt för lägerdeltagarna på den mystiska 

Häggmarsön där en ökänd sjörövare ska ha hängts en gång av ortsbefolkningen. Och visst 

är det något spöklikt med ön, precis som om solen aldrig lyser där. 

 

 

Pyk, Ida                                      Bättre snart                                      7 

Sofia är tolv år och bor i Stockholm. Hon har ett ganska vanligt liv med en mamma och en 

pappa men inte så många vänner. Hon är blyg och känner sig ofta utanför. Så plötsligt 

släppet föräldrarna en bomb. De ska skiljas. Och det skulle ju vara ok om de inte betedde 

sig så konstigt. Både mamma och pappa börjar dricka vin på vardagarna och är sådär 

onaturligt läskigt glada. Och de vill bara att Sofia ska förstå. Men hon kan inte förstå. Allt 

känns fel och konstigt. En väldigt allvarlig bok som passar för diskussion om familj och 

föräldrar men även en bok om tiden precis i början av tonåren och att växa upp.  Medelsvår 

text som passar år 4-6. 

Nyckelord: Skilsmässa, Skilja sig, familj, föräldrar, utanförskap, tonåren, att växa upp. 
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Sage, Angie                                           Magi                                                      5 

Första boken om Septimus Heap. På väg genom skogen med örter till sin nyfödde son, hittar 

Silas Heap ett litet flickebarn i snön. Han skyndar hem till familjen och den nyfödde. I dörren 

möter han barnmorskan med pojken under armen. Han är död säger hon och försvinner. 

Familjen tar hand om flickan, Jenna. Men vem är hon, varför är hennes ögon blå medan de 

andras blir gröna? Och är Septimus Heap, den sjunde sonen av en sjunde son, verkligen 

död? 

  

 

Salmson, Jo        Stjärnstenen     8 

Första delen i serien Drakarnas öde. Nea bor med sin mamma i landet Dahr. Hennes 

mamma har varit drakriddare och många ser ner på henne för det. När Nea testas för att se 

om hon har gåvan att bli stjärnskådare visar det sig att hon kan se mycket tydligare än alla 

andra. Men mäster Fenel blir arg och kastar ut henne ur borgen när han får veta vad hon 

sett. Han säger att hennes gåva är smutsig och förbannad. Men är den verkligen det? Vem 

kan Nea lita på egentligen? 

Nyckelord: Fantasy, Drakar, Spänning, familj,  

 

 

Sandén, Mårten    Ett hus utan speglar                               28 

Henriettas hus är som gjort för kurragömmalek. Fyllt av trappor och skrymslen. En gång var 

hon en firad skådespelare men nu ligger hon gammal och sjuk uppe i vindsrummet. Släkten 

har samlats för att vaka och stämningen är dyster. Elvaåriga Thomasine och hennes kusiner 

tycker ändå att det gamla huset är spännande. Men så börjar konstiga saker hända. Varför 

förvaras alla speglar i ett rum? Vem är flickan de möter där, som verkar vara från en annan 

tid. 

 

 

Sandén, Mårten    Labyrinten                                             5 

Den tolfte Petrinideckaren. Peter och Lucy, två tredjedelar av deckarklubben Hemliga ögat, 

har fått varsin roll i storfilmen Skuggor i labyrinten. Men det vilar en obehaglig stämning över 

slottet Mörkafors där filmen spelas in. Någon skickar hotelsefulla brev till den store 

hollywoodkändisen John Carling. Många i teamet uppför sig underligt, och faktiskt även den 

hotade skådespelaren själv. 

 

 

Sandén, Mårten    Tretton                                                   5 

Den trettonde Petrinideckaren. En samling värdefulla historiska föremål ska visas på museet 

Kulturen i Lund, bland anat en mumie i en sarkofag. Inuti den lär det finnas en mytomspunen 

diamant, Sirius öga. Medlemmarna i deckarklubben Hemliga ögat, Peter, Petra och Lucy, 

anar oråd. En anställd på museet verkar ha kopplingar till en konstliga med det 

olycksbringande namnet Tretton. Frågan är om den kommer att slå till mot utställningen. 
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Sandén, Mårten                                     Fantomerna                                           5 

Den fjortonde Petrinideckaren. Höstmörkret har sänkt sig över Lund och i Allhelgonakyrkan 

pågår repetitioner inför julspelet. Men i år är inget sig likt. Mystiska främlingar smyger i 

kyrkan på konstiga tider och uppe på orgelläktaren visar sig en vålnad i form av en liten 

flicka. Skummast är ändå Vlad Skurko, julspelets regissör som kommer från Transsylvanien 

och inte tål vitlök, inte gillar krucifix och som går omkring med solglasögon inomhus. 

 

 

Sandén, Mårten    Någons hjälte                                        27 

Viktor Stenmark är en helt vanlig kille som ingen knappt lägger märke till. Han har en hemlig 

dröm, han vill stå på scen och trolla. Men när skolan ska ha en kabaré vågar han inte 

anmäla sig till den. Vad Viktor inte vet är att det snart kommer att inträffa en rad pinsamma 

händelser som kommer att leda till att han inte känner sig så osynlig längre. Snart kommer 

tidningarna att skriva om superhjälten som kommit till stan. 

 

 

Scarrow, Simon    Kampen för frihet – Gladiator   8 

Del 1 i serien Gladiator. Rom år 61 fvt. Tioårige Marcus Cornelius Primus liv förändras 

brutalt när hans far, en före detta romersk legionär, mördas. Marcus och hans mamma blir 

tillfångatagna och ett liv i slaveri väntar dem. Men Marcus lyckas undkomma och blir under 

flykten istället rekryterad som gladiator. Från och med nu kommer hans liv att styras strikta 

regler, brutal träning och en ständig kamp för överlevnad. Alla de blivande gladiatorerna 

uppmanas glömma sitt förflutna. Men Marcus vägrar. Han brinner för att hämnas sin far och 

rädda sin mor från slaveriet. Han är fast besluten att finna sin fars före detta officer, 

Pompejus den store, och få hjälp att återupprätta sin familjs ära. Vad Marcus inte vet, är att 

hans ursprung döljer en ödesdiger hemlighet. Om romarna får veta den har han inte en 

chans att undkomma.  

 

 

Sidenbladh, Cecilia                               Stockholms blodbad                             7 

12-årige Svante Ulfsson Trana jobbar som page hos en adelsman. När den danske kung 

Kristian II ska krönas i Stockholm blir han inbjuden till festen. Kristian har lovat svenskarna 

fred, men Svante vet inte om man kan lita på honom. Hans far har dödats i strid mot 

kungens trupper. Istället för den utlovade freden blir Svante vittne till Stockholms hemska 

blodbad. Nu behövs någon som kan samla motståndet mot kung Kristian. 

         

 

Sidenbladh, Cecilia                                                   Upprorstid                                            1 

Fristående fortsättning på Stockholms blodbad. Året är 1521. Svante, 12 år, har kommit hem 

till sin mor efter att ha varit vittne till Stockholms blodbad där hans husbonde blivit 

halshuggen. Svante förstår att hans styvfar står på kung Kristians sida. Svante vill inte 

stanna hemma längre och bestämmer sig för att följa efter Gustav Eriksson Vasa till Dalarna. 

Han vill vara med i upproret som ska få bort kung Kristian från den svenska tronen. 

 

 

 

 



[Ange dokumen. rubrik] 

 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

49 
 

Sjöberg, Johan   Demondeckarna : Skuggor över Svavelköping 7 

I den lilla staden Svavelköping har det varit lugn och ro under de senaste tusen åren. I alla 

fall på ytan. Men när den mystiska magister Sephirot dyker upp som lärarvikarie förändras 

allt. På en klassutflykt till den svarta skogstjärnen som sägs vara en port till dödsriket hittar 

klass 6A ett surrande, gyllene klot. Det blir början på ett äventyr för vännerna Dante, Miriam 

och Elton och början på en ny tid för Svavelköping. En tid fylld av övernaturlig logik, 

förvirrande förtrollningar och svavelosande superskurkar. 

  

 

Stark, Ulf                                               Min vän Percy, Buffalo Bill och jag     5 

Del 3 i serien som börjar med Min vän Percys magiska gymnastikskor. Ulf tror att det ska bli 

en vanlig sommar hos farfar och farmor på landet. Men det blir det inte för i år blir han kär i 

Pia. Och så kommer Percy på besök, fast Ulf egentligen inte vill det. Och inte vill han att 

Percy ska dansa med Pia heller. Det blir också en sommar då farfar blir till den gamla 

västerhjälten Buffalo Bill. 

 

 

Stark, Ulf                                               Min vän Shejken i Stureby                    7 

Fristående fortsättning på Min vän Percys magiska gymnastikskor. Ulfs pappa får genom sin 

radioutrustning kontakt med en prins i Arabien som vill komma och hälsa på dem i Stureby. 

Ulf lär sig att hypnotisera - Marianne bl.a. 

 

 

Stark, Ulf                                               Dårfinkar och dönickar                         13 

Första dagen i nya klassen misstar fröken den tolvåriga Simone för att vara kille o kallar 

henne Simon. Simone spelar med o lögnerna växer. Populära Katti blir kär i henne, den tuffe 

Simon, o själv har hon känslor för Isak, vilket blir komplicerat. 

 

 

Sten, Camilla & Viveca   Djupgraven                        8 

En spännande modern spökhistoria om Tuva som bor långt ute i den svenska skärgården 

där alla bor på små öar. För att ta sig mellan öarna har varje familj en båt istället för en bil 

och skolskjutsen är också en båt. En dag ligger dimman tät kring öarna. Tuvas klass ska 

orientera i skogen runt skolan och alla parar ihop sig med sina bästisar. Tuva är som vanligt 

ensam. Men dimman är för tät och ingen kan se någonting, allt som hörs i skogen är 

rösterna efter klasskompisarna som ropar efter varandra. Då plötsligt ser Tuva klassens nya 

kille Rasmus gå förbi. Han går som i trans mot vattnet och framför hans ansikte flimrar 

glittrande ljus. I sista sekund brottar Tuva ner honom och han vaknar och minns ingenting. 

När de kommer tillbaka till skolan visar sig Axel i klassen försvunnit, han som orienterade 

tillsammans med Rasmus. Och han kommer inte tillbaka. Tuva börjar känna att det är något 

i vattnet som vill illa och att det är ute särskilt efter henne. Men vad är det? Och hur ska hon 

lyckas hålla sig undan när enda sättet att ta sig fram är över vattnet? Läskig och spännande 

bok om att hitta sitt ursprung och bryta sig loss. Medelsvår text och ganska avancerat språk. 

Passar duktiga läsare i åldern 10-15. 
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Ståhl, Henrik                                          Till Vial: 8400 dagar kvar                                         8 
Planeten jorden är på väg mot sin undergång. Ombord på ett rymdskepp på väg mot 

räddning på planeten Vial befinner sig två syskon, Gladys och Keaton. En dag indikerar 

rymdskeppet att det finns ytterligare en varelse ombord och allt ställs på sin spets. Kommer 

varelsen att bli syskonens räddning eller undergång? En sak är säker, inget kommer att bli 

som syskonen tänkt sig.   

 

 

Svingen, Arne     Balladen om en bruten näsa   35 
Bart bor i en sliten lägenhet i slummen med en fet alkoholiserad mamma och tränar boxning. 

I Barts klass går Ada. Hon är troligen klassens schysstaste tjej. Men inte ens för Ada kan 

Bart berätta sin stora hemlighet - att han älskar opera och själv har en fantastisk röst. 

Problemet är att han inte kan sjunga när någon hör på. 

 

 

Tarshin, Lauren   Jag överlevde Titanics undergång 1912  8 

George är världens lyckligaste tioåring. Han och hans lillasyster Phoebe ska få resa med sin 

faster på Titanic. George kan inte motstå att utforska varenda centimeter av skeppet, även 

fast han hela tiden får skäll när han smiter iväg. Men så händer det otänkbara. Titanic 

krockar med ett isberg och vattnet forsar in. George är instängd, ensam och rädd på det 

sjunkande skeppet. Hur ska han ta sig ur den här knipan? 

 

 

Trenter, Laura     Fotoalbumet                                          4 

Varför står vindsdörren öppen? Gilbert känner på sig att någon finns där, men hittar bara ett 

fotoalbum som aldrig funnits där tidigare. Kanske finns där bilder på Gilberts döde pappa? I 

fotoalbumet finns mystiska bilder och kryptiska bildtexter, som ändrar sig från gång till gång. 

Greta (som kan vara häxa) och klasskompisen Linn blir Gilberts medhjälpare i jakten på 

sanningen om pappa. 

 

 

Trenter, Laura                                        Det brinner!                                           5 

Ett torp brinner ner, den första av flera mystiska bränder. Två flickor, Frida och Isabelle, tror 

att de är skyldiga, då de smygrökt i torpets närhet. När polisen hittar skelettdelar i askan 

börjar mardrömmen på allvar: någon har blivit innebränd i elden! Är det denne "någon", som 

smyger kring deras hus på nätterna? En andlöst spännande thriller för ungdom. 

                                                           

 

Trenter, Laura     Julian och Jim                                        5 

Del 2 i en serie som börjar med Pappa polis. Livet höll på att rasa samman för Julian, 11 år, 

när hans pappa blev skjuten av ett motorcykelgäng. Pappa klarade sig och Jim, en av 

killarna i gänget, valde att hjälpa till att få fast den som sköt. Men nu svävar Jim i livsfara, 

gänget tycker att han är en råtta som tjallade och han utsätts för ett mordförsök. Julian 

bestämmer sig för att försöka hjälpa Jim. Spännande ungdomsdeckare. 
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Trenter, Laura     Pappa polis                                            5 

Julians pappa är polis. En dag blir han skjuten i tjänsten. Han klarar sig men hotet och 

rädslan finns kvar. Det är ett motorcykelgäng som ligger bakom. Alla vittnen skräms till 

tystnad. Julian gör egna efterforskningar och hamnar plötsligt livsfarligt nära sanningen... 

Spännande berättelse där såväl råhet, som ömhet och mod till ärlighet samt rätta handlingar, 

finns med som viktiga ingredienser. MTM:s talboksannotation: Julians pappa är polis. En 

dag blir han skjuten i tjänsten. Han klarar sig men hotet och rädslan finns kvar. Det är ett 

motorcykelgäng som ligger bakom. Alla vittnen skräms till tystnad. Julian gör egna 

efterforskningar och hamnar plötsligt livsfarligt nära sanningen... Spännande berättelse där 

såväl råhet, som ömhet och mod till ärlighet och rätta handlingar, finns med som viktiga 

ingredienser. 

 

 

Pappa polis ljudbok                               1 

Laura Trenter läser Pappa polis 

                                                               

 

Trenter, Laura     Pappa polis; Julian och Jim: samlings- 

volym                                                    5 

 En samlingsvolym med boken Pappa polis och fortsättningen Julian och Jim. 

 

 

Wahlden, Christina                               Klaras hemlighet                                   7 

Tioåriga Klara blir fosterhemsplacerad, eftersom hennes pappa är i fängelse, och hennes 

mamma är inlagd på sjukhus. Det skrämmande, att pappa är mördare och att mamma är 

psykiskt sjuk, berättas utan moraliska pekpinnar eller sentimentala toner. Tvärtom är det 

skildrat på ett sätt som förmedlar människors lika värde, trots olyckliga omständigheter. Allt 

berättas utifrån Klaras tankar, känslor och upplevelser. 

 

 

Walliams, David    Gangsterfarmor    7 

Bens farmor är precis som vilken farmor som helst. Hon har vitt hår, löständer, hörapparat 

och lite skägg. Hennes teve är trasig, hon älskar att spela Alfapet och så luktar hon kål. När 

Ben hälar på henne känns det som att tiden står stilla. Men en kväll hittar han en gammal 

kakburk full med halsband, örhängen, armband, ringar och diamanter. Ben inser att hans 

farmor inte är så tråkig trots allt. Det verkar faktiskt som att hon är en riktig gangster. 

 

 

Widholm, Annika                                  Stenhusets hemlighet                            6 

Tolvåriga Ella har flyttat in i ett gammalt stenhus på landet. Hon trivs inte alls och har svårt 

att få vänner i den nya klassen. Efter ett tag lär hon känna Jacob som gräver i ruinerna i 

skogen. Under nattens drömmar dras hon in i ett spännande äventyr och snart förstår hon 

att det har ett samband med hennes eget liv. 
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Widmark, Martin                                   Den trettonde gästen                             8 

Del 2 i serien om David och Larissa. David bor fortfarande hos den märklige Melkior. Han 

och hans nya vän Larissa åker på lägerskola och hamnar åter igen mitt i ett säreget äventyr. 

En utomjording, George Merveaux, har klonat världshistoriens största tänkare. I en nedlagd 

gruva arbetar de med att ta reda på hur utvecklingen på jorden kunnat gå så fel. Planen är 

att förstöra världen för att bygga den på nytt. 

              

Wägner, Veronica                                     Kråköns hemlighet                                9 

Beskrivning: Felix bor med sin lillasyster och pappa i ett hus vid kusten. Mamman dog för ett 

år sedan och familjen brottas fortfarande med sorgen. För att få vara ifred och tänka brukar 

Felix paddla ut med sin kajak till Kråkön, som ligger en bit ut i sundet. Men en dag när han 

kommer dit är det inte bara Ditte, en flicka i hans egen ålder,  som är där utan också en båt 

som gått på grund mot klipporna. Inga passagerare syns till, men nåt mystiskt är det. Och 

vem är det som stulit deras picknick-mat? 

Nyckelord: vänskap, familj, sorg, äventyr, paddling, mysterium. 

 

 

Zak, Monica                                          Alex Dogboy                                      37 

Beskrivning : Alex överges tidigt av sina föräldrar och vantrivs hos sin moster. Alex rymmer, 

men livet på gatan i Tegucigualpa visar sig vara farligare än han trott och det är svårt att 

hitta mat. Ett tag bor Alex på en soptipp och samlar plastpåsar, där hittar han en skadad 

hundvalp som han tar hand om. Så får han sitt nya namn: Dogboy. Boken är baserad på en 

verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn som Monica Zak har träffat 

under sina resor i Centralamerika.    

Nyckelord: Gatubarn, verkliga personer, Centralamerika.    

 

 

Zak, Monica                  Pojken som levde med strutsar             14 

Beskrivning: Hadara lever med sin nomadfamilj i Saharaöknen. Han är sin mors första barn 

och endast två år gammal då han försvinner från henne under en sandstorm. Pojken 

adopteras av två strutsar, Hogg och Makoo. Han lär sig kommunicera med sin strutsfamilj 

och präglas av deras beteende. Men han blir också varse skillnaderna efterhand som han 

blir äldre. Någonstans inuti Hadara finns ett eko av en mammas sång, en kamels gungning 

och när Hadara stöter på människor för första gången - han är då cirka tolv år - anar han att 

han har levt ett annat liv. En sann historia som liknar en saga. 

Nyckelord: Verkliga personer, Verkliga händelser, djur, Afrika, identitetssökande. 

 

 

Zetterholm, Finn                                   Lydias hemlighet: Ett magiskt 

                                                              konstäventyr                                          6 

Beskrivning: Lydia har alltid tyckt om att teckna och att gå på museer. En dag träffar hon en 

man som visar henne vägen till konsthistorien genom att resa genom olika tavlor. På sin väg 

hamnar hon både i Rembrandts Holland och Leonardo da Vincis Italien. Men hur ska hon ta 

sig tillbaka hem? Ett äventyr genom tid och rum som väcker både nyfikenhet och 

engagemang. 

Nyckelord: Konst, tidsresor, da Vinci, Rembrandt, Konstnärer, äventyr. 
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Drewsen, Annelie    Kom igen, Amina!    6 

Aminas friidrottsklubb ska tävla i stafett i Norge. Amina är snabbast i laget men sämst på att 

tävla. Hon får ont i magen när hon tänker på tävlingen. Och hon längtar efter mamma som är 

kvar i flyktinglägret. När får de träffa varandra igen? 

 

 

Engdal, Britt     När natten är som mörkast   3 

Varje natt står hon vid Max säng, kvinnan i långa kjolar, lysande i mörkret. Hon nynnar på en 

melodi. Är hon ett spöke? 13-årige Max får allt svårare att sova. Han som inte tror på 

spöken, varför är han rädd? I skolan har Max grupparbete om släktforskning tillsammans 

med Amanda. En av Amandas släktingar var Lisa Kristina Larsdotter, en flicka som en gång 

dödade sitt barn. Max och Amanda försöker ta reda på varför. Kanske har Lisa Kristina 

något med spöket att göra.  

 

 

Güettler, Kalle     Parkour!     8 

Isak går i nian. Han vill gärna lära sig parkour. Men han känner ingen som kan det. Han 

känner faktiskt inte många alls. Danne är skolans värsta mobbare. Han börjar ge sig på Isak. 

Då lär Isak känna Ada. Och hon kan parkour. Isak blir kär för första gången. 

 

 

Karlsson, Helena    Som syskon på riktigt    8 

Vad är en riktig familj? Det kan vara svårt att få nya familjemedlemmar. Men kanske är det 

ännu svårare om de försvinner igen. Och hur ska man trösta en förälder när man vill bli 

tröstad själv?  

 

 

Laestadius, Ann-Helén   Bara dra     10 

Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet 

eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln. Men Johannes vill något annat. Kanske 

söka ett jobb, plugga, flytta hemifrån. Men om han gör det sviker han familjen. Så träffar han 

Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne.    

 

 

Thor, Annika     En ö i havet     5 
Systrarna Steffi och Nelli är tolv och sju år gamla när de kommer till en liten ö i Göteborgs 
skärgård. De är judiska flyktingar. Deras föräldrar är kvar i hemlandet Österrike där 
nazisterna förföljer judarna. Steffi tycker att hon har kommit till världens ände. Hon känner 
ingen och kan inte språket. Lillasyster Nelli får vänner lättare, men hon saknar föräldrarna 
mycket. Kriget närmar sig. Systrarna försöker lära sig att leva livet på ett annat sätt än de är 
vana vid. Kommer de att få träffa sina föräldrar igen? Kommer den här ön i havet någonsin 
att kännas som hemma?  
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Ungdomsböcker 
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Boyne, John     Min bror heter Jessica   8 

Sam har alltid sett upp till sin storebror Jason. Till skillnad från Sam så är Jason populär, 

duktig på fotboll och alltid omgiven av tjejer. Men en kväll säger Jason att han vill berätta 

något. När hela familjen samlats säger han att han länge burit på en hemlighet. Han tror att 

han egentligen är tjej. Föräldrarna försöker få Jason att tänka om, de menar att det bara är 

en ”fas”. Sam förstår heller ingenting. Hur ska han klara av att kalla sin bror för syster helt 

plötsligt? 

 

 

French, Jackie                                        De kom från norr                                   5 

12-åriga Hekja och hennes hund Riki Snarf tillfångatas av vikingar och förs till Grönland. 

Hekja sätts att tjäna Freydis Eriksdotter och efter hård kamp vinner hon sin härskarinnans 

respekt och får följa med på expedition till Vinland. 

 

 

Grindley, Sally                                       Såld                                                       30 

Lu Si-yan är elva år och bor i Kina. När hennes pappa dör hamnar hon hos en farbror som 

säljer henne på marknaden. Hon ropas in av förmögen man och hennes liv förvandlas till en 

mardröm. Hon lyckas fly men får ett underbetalt, mycket hårt arbete på en leksaksfabrik. 

Men minnet av faderns kärlek gör henne stark, och hennes mål är att finna sin fattiga mor 

och sin lillebror igen. En gripande skildring av en flickas öde i dagens Kina. 

 

 

Keining, Alexandra – Therese  14      8 

14 utspelar sig under en enda helg. En helg som förändrar livet för de fem tonåringar läsaren 

får möta. Alla bär de på en egen hemlighet, en sårbarhet och en längtan. När deras öden 

sammanflätas, stärker de i vissa fall varandra.  

 

 

Laestadius, Ann-Helén   Tio över ett     7 

LKAB spränger under jord och Kiruna ska flyttas. Majas familj har fått en ny fin lägenhet, 

men det enda Maja vill är att bo kvar i sitt gamla hus. Hon litar inte på politikerna och 

bolagscheferna som säger att staden inte kan rasa. Varje natt ställer Maja klockan på tio 

över ett. Hon måste ju kunna väcka mamma, pappa och lillasyster när huset rasar ner i 

gruvhålet. Det finns också annat som hon oroar sig för. 

 

 

Levine, Karen                                        Hanas resväska (Lz)                           8 

En sann historia som tar sin utgångspunkt i en resväska. Den tillhörde den judiska flickan 

Hana Brady, född 1931, från Tjeckoslovakien. När tyskarna ockuperade landet blev först 

föräldrarna bortförda, sedan blev barnen beordrade att bege sig till Trebic för vidare 

transport. Hana packade sin väska. Mer än ett halvt sekel senare hamnar väskan hos en 

japansk lärarinna som börjar nysta i historien om Hana och hennes bror George. 
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Lundberg Hahn, Kerstin   Barnkolonin     8 

Det gamla huset ligger vackert vid en sjö omgiven av bokskog. Det byggdes en gång i tiden 

som barnkoloni. Hit flyttar 14-årige Joel med sin familj. De ska förverkliga sin dröm om att 

driva ett vandrarhem. Men redan första dagen börjar det hända oförklarliga saker. Joel hör 

gråt som ingen annan hör, han ser ljusfläckar där inget ljus finns och möter en man som 

ingen annan verkar kunna se. Spökar det på den gamla barnkolonin?  

 

 

Lövestam, Sara    En stark nolla     8 

Texas låtsas vara Amy för att få kontakt med André, en kille i samma klass med särskilt 

vackert nackhår. För att vara trovärdig lånar han bilder av en tjej på internet som heter 

Hilma. Men snart visar det sig att även Hilma bär på hemligheter. Texas blir indragen i en lek 

med identiteter, där både vänskap och kärlek står på spel. Kanske är man som mest sann 

mot sig själv när man låtsas vara någon annan? 

 

 

Magorian, Michelle    Godnatt Mister Tom    5 

 

 

Ness, Patrick     Sju minuter över midnatt   1 

Sju minuter över midnatt vaknar 13-årige Conor av att ett monster står utanför hans fönster 

och ropar hans namn. Men det är inte det monster Conor väntat sig, monstret från hans 

mardrömmar som han haft sedan hans mamma påbörjade sin behandling på sjukhuset. 

Monstret i trädgården är annorlunda, uråldrigt och vilt. Det har tre berättelser att berätta för 

Conor men det vill ha något fruktansvärt och hemskt i utbyte. Det vill ha sanningen.  

 

 

Nordin, Sofia                    Det händer nu                                        28 

Stella är kär i Sigrid men det får Sigrid aldrig veta. Stella och Sigrid är nämligen bästa 

vänner och Sigrid kanske inte ens gillar tjejer. Stella funderar mycket kring hur hon ska 

handskas med sina känslor. Ska hon berätta för alla? Och om hon inte gör det, ska hon då 

låtsas vara någon annan än den hon innerst inne är hela livet? Precis som Agnes, den 

gamla damen hon lärt känna över nätet som väntade tills hon var 84 år gammal innan hon 

vågade berätta och till slut kunde gifta sig med sitt livs kärlek. Det här är en bok om känslor 

och kärlek och att våga. Texten är medelsvår med ett flyt och driv i språket som gör den 

ganska lättläst ändå. Det är en ungdomsbok men passar även elever i år 5-6. 

Nyckelord: ungdomsbok, kärlek, hbtq, homosexualitet, brytiga böcker 

 

 

Nordin, Sofia     Natthimmel     27 

Tilda saknar sin bästa vän Adina som flyttat och bytt skola. Det blev som ett tomrum där hon 

borde ha varit. Men så kommer Jesper till klassen och de blir vänner. Jesper är glad, 

utlevande och lajvare. Tilda har tidigare avfärdat lajvare som emokids som leker sagor i 

skogen men genom Jesper inser hon att lajv kan vara precis vad som helst.  
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Paver, Michelle                                      Vargbröder                                            5 

Del 1 i en äventyrsserie som utspelar sig för tusentals år sedan då jägare och samlare levde 

i klaner. Torak, 12 år och vargklanspojke, lever med sin far i Storskogen. En dag dödas 

fadern av en björn besatt av onda andar. Dessförinnan har han utkrävt ett löfte av Torak; att 

han ska ta sig till Världsandens Berg för att rädda världen från demonen i björnskepnad. Till 

sin hjälp får han en vargunge och korpklansflickan Renn. 

 

 

Petrén, Elsie     Dunkla hot     7 

Adrians mamma har fått ett nytt jobb som kriminalreporter på en kvällstidning. Hon har blivit 

intervjuad i olika teveprogram och blivit en riktig kändis för att hon skriver spännande om 

olika brott. Men nu verkar hennes artiklar ha retat upp någon rejält och Adrian får hotbrev på 

mystiska sätt. Plötsligt ligger de bara där, i hans ficka, i skolväskan, i gitarrfodralet. Vem kan 

det vara? Adrians misstankar går först till killgänget i skolan men snart är alla i hans 

omgivning misstänkta, till och med Julia. När Adrian äntligen närmar sig lösningen svävar 

han i livsfara.  

 

 

Riggs, Ransom    Miss Peregrines hem för   6 

      besynnerliga barn 

En ödslig ö. Ett övergivet barnhem. Och en samling märkliga fotografier. 16-årige Jacob tror 

inte längre på de historier hans farfar brukade berätta för honom. Skrönorna om barnen med 

märkliga förmågor är bedrägliga minnen från hans farfars barndom. Men omständigheterna 

kring hans död tar Jacob till en avlägsen ö utanför Wales kust och till de fallfärdiga ruinerna 

av Miss Peregrines hem för underliga barn.  

 

 

Spont, Siri     Är det nu allt börjar?    7 

Huvudpersonen i denna bok är Tilda. Hon går på högstadiet och kämpar med att hitta sig 

själv och väntar på att livet ska börja. Hon känner sig utanför, ful, och att ingen vill vara med 

henne, förutom Emmy. Emmy, som Tilda aldrig träffat utan chattar med på Internet. Emmy 

är den enda som förstår henne och tillsammans bestämmer de sig att åka på språkresa. Väl 

på plats i Brighton så inser Tilde att det inte är så lätt att bryta med den roll man hamnat i 

även om man byter miljö. Spont har skrivit en historia som man direkt kommer in i och som 

har ett fint personporträtt av huvudpersonen. Boken är uppdelad i korta kapitel varvat med 

chattkonversationer. Är det nu allt börjar? är sammantaget en engagerande bok om den 

svåra vägen att komma ur en roll man inte vill ha. 

 

 

Tillberg, Jesper                                      Hög press                                              7 

Första delen i en planerad serie om fotboll. Fjortonårige Tom är till hälften italienare. Fotboll 

är hans största intresse men han är inte tillräckligt bra. Att han är bra på att prata och tänka 

fotboll uppskattas inte alltid av tränaren. Så det blir mycket tid på bänken i hans lag Enskede 

IK. En italiensk familj flyttar in i kvarteret där Tom bor. Dottern Giulietta är enormt bra på 

fotboll och pappan har varit tränare i italienska ligan. 

Nyckelord: ungdomsbok, fotboll, sport, idoler 
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Woodson, Jacqueline                                    Fjädrar                                                           8 
Hopp är det där med fjädrar, så börjar dikten som Frannie läser i skolan. Ho har inte tänkt så 

mycket på hopp, det finns så mycket annat att tänka på. Till exempel att hennes vän 

Samantha har blivit troende. Och att det börjat en ny kille i klassen. Han är blek, har långt 

hår och kan teckenspråk, gråter på lektionerna och rör upp en massa känslor. Vintern som 

följer är full av överraskningar, såväl bra som dåliga. De leder till att Frannie börjar se på 

saker på ett nytt sätt. Hennes brors dövhet, hennes mammas rädslor, skolmobbarens ilska 

och sin egen längtan efter det där med fjädrar.  

 

 

Zak, Monica                                             Tredje kärleken                                      5 

Beskrivning: Fortsättning på boken “Alex Dogboy”. Att gå från botten till toppen är inte alltid 

det enklaste och det vet Alex som bor i Honduras huvudstad - Tegucigalpa. Alex Dogboy 

som han kallas, är femton år och har bott på gatan med sina hundar. Det var hundarna som 

var hans bästa vänner under den första svåra tiden själv, men nu är det inte bara de som är 

betydelsefulla i hans liv. Nu är det också kärleken, men går det att läka hjärtesorg när Alex 

två första kärlekar lämnar honom i sticket? Vad händer när fru Leti, som har gett honom mat 

och ett arbete, flyttar och när Doña Rosa, som har låtit honom få sova i en ruin, dör? Hur ska 

Alex orka fortsätta när allt verkar hopplöst och svårt? 

Nyckelord: Gatubarn, verkliga personer, Centralamerika, kärlek.    

 

 

Östnäs, Elisabeth    Kungadottern     8 

Del 1 trilogin i Sagan om Turid. Turids värld är en hård vikingavärld. Den vintern då svälten 

slår hårt mot den lilla byn ställs allt på sin spets. Turid behöver använda alla sina krafter hon 

har för att överleva -  även sådana krafter hon ännu inte lärt sig bemästra.   
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Förintelsen (faktaböcker) 
 

Bilder från ett krig : [pressfoton från andra världskriget med ursprungliga bildtexter]  31 

  

Bruchfeld, Stéphane   om detta må ni berätta    25 

Beskrivning: Bokens huvudfokus ligger på Förintelsen under andra världskriget, framförallt 

av judar men också av andra grupper. Men det finns också ett historiskt och idéhistoriskt 

perspektiv. Långt före Hitler och nationalsocialismen hade rasismen, antisemitismen, 

socialdarwinismen och hets mot romer tillåtits och även påverkat den praktiska politiken. 

Nyckelord: Rasism, nazism, Andra Världskriget, Förintelsen, koncentrationsläger, Hitler, 

Judar, romer. 

 

 

Lorenza, Farina   Saras vingar      1 

Saras vingar är inte en faktabok utan en bilderbok om förintelsen. Den passar bra att 

använda undervisningen för elever på mellanstadiet.  Förlaget Atrium har på sin webbsida 

en lärarhandledning för årskurs 4-6. 
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Lättlästa klassiker 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

Burnett, Frances Hodgson                    En liten prinsessa                                   5 

Sara behandlas som en prinsessa på internatskolan. Men när hennes pappa dör utfattig får 

Sara flytta upp på vinden som tjänare. Flickans enda tröst är dockan Emily och de få vänner 

hon har kvar. Sara använder sin fantasi för att göra livet lite ljusare och hoppas att underverk 

ännu kan ske. Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 

  

 

Cooper, James Fennimore                     Den siste mohikanen                             9 

När det blev krig mellan England och Frankrike i mitten av 1700-talet spred sig striderna 

också till Nordamerika. En del indianstammar anslöt sig till fransmännen, andra till 

engelsmännen. Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 

 

 

Defoe, Daniel                                        Robinson Crusoe                                   9 

Som ende överlevande spolas den unge Robinson Crusoe upp på stranden av en öde ö. För 

att överleva måste han följa naturens lagar - han jagar, odlar och tillverkar sina kläder själv. 

Han håller utkik efter fartyg i hopp om räddning. I många år lever Robinson ensam, med 

hund, papegoja och getter som enda sällskap. Men en dag hittar han ett spår i sanden … 

Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 

 

 

Defoe, Daniel                                        Robinson Crusoe                                   8 

OBS det här är en annan version än ovanstående!  

Robinson följer med ett fartyg på en långresa för att uppleva spännande äventyr och bli rik. 

Det blir inte riktigt som han tänkt när en orkan sliter fartyget itu och Robinson spolas upp på 

en öde ö som enda överlevande. Nu måste han överleva och klara sig helt själv. Men är han 

helt själv på ön? Återberättad av Peter Gotthardt. Luftig och lättläst text och modernt 

språk. Medelsvår bok som passar elever i ålder 9-12, även elever med lässvårigheter. 

Nyckelord: Spänning, 1700-tal, överlevnad, skeppsbrott 

 

 

Kipling, Rudyard                                   Mowglis äventyr                                   5 

Det är inte lätt för en liten människovalp att överleva i den farliga djungeln. Men Mowgli är en 

tuff pojke. Det måste han vara när han möter sin fiende, den fruktansvärda tigern Shere 

Khan. Mowgli träffar också vänner på sina äventyr: den gamla vargen Akela, den skojfriska 

björnen Baloo och den kloka svarta pantern Bagheera. De ställer alltid upp för Mowgli, trots 

att han är en människa. Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 
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London, Jack     Skriet från vildmarken                          8 

Familjehunden Buck kidnappas och blir slädhund. Han lär sig snabbt vildmarkens lag och 

blir den mest respekterade hunden i guldgrävartrakterna. Hos människan möter han både 

hat och kärlek, men det är alltid något främmande som lockar där ute - skriet från 

vildmarken. Återberättad av Maj Bylock, lättläst.  

 

 

Shelley, Mary W.      Frankenstein                                          5 

Vetenskapsmannen Victor Frankenstein gör i början av 1800-talet en fantastisk upptäckt. 

Han finner svaret på livets gåta och skapar en konstgjord människa av olika likdelar. 

Varelsen får liv, men Frankenstein inser snart att han har skapat ett monster i stället för en 

människa. Frankenstein ångrar snart att han gett varelsen liv, men då är det för sent. Både 

Frankenstein och varelsen han skapat går mot ett dystert öde. Bearbetad av Gertrud 

Malmberg. 

 

 

Stevenson, Robert Louis                       Skattkammarön                                     6 

Jim upptäcker att fartygets besättning är sjörövare. Då förstår han att det kan bli en farlig 

resa till Skattkammarön. Alla vill stjäla hans skattkarta. Särskilt den ökända piraten John 

Silver gör allt han kan för att hitta skatten först. Men i jakten på den hemliga skatten tas inga 

hänsyn. Aventyret på Skattkammarön blir kanske Jims sista. Återberättad av Maj Bylock, 

lättläst. 

  

 

Verne, Jules                                           Tsarens kurir                                          7 

Tatarerna hotar att lägga under sig stora delar av Sibirien. Tsarens bror, storfursten, är i fara 

eftersom han befinner sig i Irkutsk där upproret startade. Tsaren skickar iväg ett bud, en 

kurir, för att varna honom. Det blir en strapatsrik färd för den unge kuriren Mikael Strogoff. 

Spänningen trappas upp allt eftersom han närmar sig sitt mål. Medan striderna rasar mellan 

ryssar och tatarer riskerar han gång på gång sitt liv för att kunna överlämna brevet till 

storfursten. Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 

 

 

Verne, Jules        En världsomsegling under havet           10 

Det ena fartyget efter det andra försvinner på ett mystiskt sätt. Ryktet om ett 

skräckinjagande havsvidunder sprider sig. Vidundret måste dödas till varje pris! Proessor 

Aronnax ger sig iväg med en expedition, utrustad med kraftiga fiskeredskap och 

fruktansvärda vapen. Men inte ens i sin vildaste fantasi hade han kunnat föreställa sig det 

han kommer att få se och vara med om. Återberättad av Maj Bylock, lättläst. 

 

Verne, Jules        En världsomsegling under havet           8 

OBS det här är en annan version än ovanstående! Ett okänt djur har visat sig i 

världshaven! Professor Arronax och hans betjänt Charles reser till Stilla Havet för att lösa 

mysteriet. Där blir de tillfångatagna av den gåtfulle kapten Nemo. Ombord på ubåten 

Nautilus färdas de länge under havens yta och de får vara med om otroliga äventyr. 

Återberättad av Peter Gotthardt. Luftig och lättläst text och modern språk. Medelsvår bok 

som passar elever i ålder 9-12, även elever med lässvårigheter. 
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Böcker på amhariska 
 

Downie, David 

The Zombie tunnels (text på amhariska)    Barn 6-9 år 2ex 

 

Montgomery, Lucy Maud 

Anne på Grönkulla (text på amhariska)    Ungdom  

 

Patil, A.Y. 

The Little Red Hen (parallelltext på amhariska och engelska) Barn 6-9 år 2ex 
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Böcker på arabiska 
Tvillingbok betyder att boken finns i ett exemplar på arabiska och ett på svenska. 

 
Attard, Enebor 
Ali Baba och de fyrtio rövarna (parallelltext arabiska och svenska)  6-9 år 
 
Awad          9-12 år  

Al-Wahsh al-rahib 

 
Bengtsson, Torsten 
Erik på cirkus (text på arabiska)      6-9 år  2ex 
 
Bengtsson, Torsten 
Kim & Lina i ett ödehus (text på arabiska)     6 - 9 år 
 
Bengtsson, Torsten 
Kim & Lina på kattjakt (tvillingbok arabiska + svenska)   6 - 9 år 
 
Bengtsson, Torsten 
Kim & Lina under jorden (text på arabiska)     6 - 9 år 
 
Bengtsson, Torsten 
Mysterier på kyrkogården (text på arabiska)     9-12år 
 
Bredow, Katarina von 
Kär eller magsjuk? (text på arabiska)      9-12 år  2ex 
 
Bross, Helena 
Ensamma i stan (text på arabiska)      6-9 år  2ex 
 
Bross, Helena 
Hemliga kompisar (text på arabiska)      6-9 år  2ex 
 
Eklund Wilson, Erika 
Hallon på cirkus (text på arabiska)      6-9 år 
 
Ende, Michael         9-12 år 
Qissah bi-la nihayah 
 
Genar, Katarina (text på arabiska)      6-9 år  3ex 
Spökhunden 
(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 
 
Halling, Thomas 
Ryggsäcken (text på arabiska)      6-9 år 
 
Haugaard, Sanne 
Bo är borta (tvillingbok arabiska + svenska)    6-9 år 
 
Hayes, Rosemary 
Den rätte…för min syster (tvillingbok arabiska + svenska)   Ungdom 
 
Helleday Ekwurtzel, Marie 
Simma på Neptunus (tvillingbok arabiska + svenska)   6-9 år 
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Herrström, Christina 
Tusen gånger starkare (text på arabiska)     Ungdom 
 
Jacobsen, Leif 
Hur grymt som helst (text på arabiska)     9 -12år 
 
Jansson, Tove 
Det osynliga barnet (text på arabiska)     6-9år 
 
Kastevik, Janina 
Man får inte springa (ingår i Livat på Lingonvägen)    6-9 år 
(text på arabiska) 
 
Lagercrantz, Rose 
Mitt lyckliga liv (text på arabiska)      6-9 år  3ex 
 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 
Larsson, Åsa och Korsell, Ingela 
Pax: Nidstången (text på arabiska)      9-12år 
(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 
 
Ljunggren, Magnus 
Den vilda galoppen (text på arabiska)     6-9 år  2ex 
 
Ljunggren, Magnus 
Rymdpiloterna och kapten Zenoks onda önskan (text på arabiska)  6-9 år  2ex 
 
Muhanna 
Bai al-saadah         9-12  
 
Al-Najjar, T. 
La taqlaq ya baba        6-9 år  
 
Rehnman, Mats 
Flickan med skäran (parallelltext arabiska och svenska)   9-12år 
 
Rehnman, Mats 
Hemma hos Hodja (parallelltext arabiska och svenska)   9-12år 
 
Rehnman, Mats 
Hodja är en tok (parallelltext arabiska och svenska)    9-12 år 
 
Rehnman, Mats 
Hästhuvudet (parallelltext arabiska och svenska)    9-12år 
 
Rehnman, Mats 
Kungen och hans tre döttrar (parallelltext arabiska och svenska)  9-12år 
 
Rehnman, Mats 
Den listiga geten (parallelltext arabiska och svenska)   9-12år 
 
Rehnman, Mats 
Pojken och trollkarlen (parallelltext arabiska och svenska)   9-12år 
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Sahlin, Per 

Nadir och alla andra (tvillingbok arabiska + svenska)   Ungdom 

 

Sahlin, Pär 

Nadir och ingen annan (tvillingbok arabiska + svenska)   Ungdom 
 

Salmson, Jo 

Hjälp! Var är skatten? (text på arabiska)     6-9 år 

 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 
Salmson, Jo 

Tam tiggarpojken        6-9 år 

 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 
Skytte, Dorthe  
Lukas är en ninja (text på arabiska)      6-9 år  2ex 
 
Storck, Åsa 
Du klarar det Milo! (Tvillingbok arabiska + svenska)    9-12 år 
 
Storck, Åsa 
Milos flykt (tvillingbok arabiska + svenska)     9-12år 
 
Unenge, Johan 

Mitt extra liv (text på arabiska)      Ungdom 

 

Våhlund, Elias & Agnes 

Handbok för superhjältar del 1 (text på arabiska)    6-9 år  

 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 

Widholm, Annika 

Zombiespanarna (text på arabiska)      Barn 6-9 år 

 

Widmark, Martin 

Diamantmysteriet (text på arabiska)      Barn 6-9 år 2ex 

 

Widmark, Martin 

Fotbollsmysteriet (text på arabiska)      Barn 6-9 år 2ex 

 

Widmark, Martin 

Mumiemysteriet (text på arabiska)      Barn 6-9 år 2ex 

(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 

Widmark, Martin 

Skolmysteriet (text på arabiska)      Barn 6-9 år 3ex 

 

Zak, Monica 

Alex Dogboy (text på arabiska)      Barn 9-12 år 

 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 
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Böcker på danska 

 
Nordqvist, Margareta  
Bravo, Bella (lättläst)         6-9 år 
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Böcker på engelska 
 
 
Ahlburg, Kirsten 
Fire (Lättläst)         9-12år 
 
Ahlburg, Kirsten 
Lily is Sick (Lättläst)        6-9 år 2ex 
 
Black, Holly 
The Queen of Nothing       Ungdom 
 
Blum, Paul 
Vampire haters (Lättläst)       Ungdom 
 
Bradford, Chris 
Ninja : Death Touch (Lättläst)       9 -12år 
 
Bradman, Tony   
Football Crazy / Fotbollstokig       6–9 år 
 
Bradman, Tony 
Young Merlin (Lättläst)       9-12år 
 
Bushby, Aisha 
A Pocketful of Stars        9-12 år 
 
Carroll, Lewis 
Alice in Wonderland /Alice i underlandet (Lättläst)    6-9 år 
 
Collins, Suzanne 
Gregor and the Code of Claw / Gregor - krigarens död             9-12år 
 
Collins, Suzanne 
Gregor and the Curse of Warmbloods / Gregor - blodets förbannelse     9-12år 
 
Collins, Suzanne 
Gregor and the Marks of Secret / Gregor - de hemliga tecknen         9-12år 
 
Collins, Suzanne 
Gregor the Overlander / Gregor från ovanjord    9-12år 
 
Collins, Suzanne 
Gregor and the Prophecy of Bane / Gregor - dödens labyrint  9-12år 
 
Dalton, Annie  
Friday Forever / Fredag för evigt (Lättläst)     9-12år 
 
Davies, Alison 
The After School Club (Lättläst)      9-12år 
 
Davis, Charlotte Nicole 
The Good Luck Girls        Ungdom 
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Foley, Douglas 
Harry and the Ghost (Lättläst)      6-9 år 
 
Foley, Douglas 
Jamie´s Christmas (Lättläst)       6-9 år 
 
Griffiths, Andy 
The 117-storey treehouse / Vår fängslande koja med 117 våningar  9-12 år  4ex 
 
Jensen, Jørn 
Jasons’s dad washes his car (Lättläst)     6-9 år  4ex 
 
Jones, Gareth, P. 
The Thornthwaite inheritance / Tvillingarna Thornthwaits testamente 9-12år 
 
Kinney,Jeff   
Diary of a Wimpy Kid / Gregs bravader     9-12år 
 
Kinney, Jeff 
Diary of a Wimpy Kid : Rodrick Rules / Rodrick regerar   9-12år 
 
Kinney, Jeff 
Diary of a Wimpy Kid : Wrecking ball / På ny kula    9 -12 år 4ex 
 
Landman, Tanya 
Mondays are Murder        9-12år 
 
Lawrence, Michael 
Young Monsters / Unga monster (Lättläst)     9-12år 
 
Lundberg Hahn, Kerstin 
Miss Ghost / Fröken spöke (Lättläst)      9-12 år  3ex 
  
Maddox, Jake 
Soccer Switch         Teckn.serie 2ex 
 
Maddox, Jake 
Strange Boarders        Teckn.serie 2ex 
 
Marshall, Kate Alice 
Rules for Vanishing        Ungdom 
 
Maryon, Kate 
Glitter          Ungdom 
 
Meadows, Daisy 
Elisa the Adventure Fairy / Vilda, äventyrsälvan    6–9 år 
 
Meadows, Daisy 
Layla the Cotton Candy Fairy       6 - 9 år 
 
Meadows, Daisy 
Molly the Goldfish Fairy / Lina, guldfiskälvan     6 - 9 år 
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Montgomery, L. M. 
The Anne of Green Gables Omnibus /  
Anne på Grönkulla (alla åtta böcker i en volym)    9-12 år 
 
Ngan, Natasha 
Girls of the Storm and Shadow      Ungdom 2ex 
 
Palmer, Tom 
Ghost Stadium (Lättläst)       Ungdom 
 
Power, Rory 
Wilder Girls         Ungdom 
 
Reid, Louisa 
Gloves off         Ungdom 
 
Rosen, Michael & Mould, Chris 
Wolfman (Bilderbok)        6–9 år 
 
Rowling, J.K. 
Fantastic Beasts & Where to Find Them     9-12år 
 
Slade, Arthur 
Death by Airship        Ungdom 
 
Walliams, David 
Gangsta Granny / Gangsterfarmor      9-12år 
 
Watt, Tom 
Star Player Wanted        9-12år 
 
White, Kiersten 
The Guinevere Deception       Ungdom 
 
Wooding, Chris 
Pale / Färglös (Lättläst)       Ungdom 
 

 

Facklitteratur: 
 

Farwell, Nick 

Minecraft : Redstone Handbook / Minecraft rödstenshandboken  Barn Fakta 
 
Milton, Stephanie 
Minecraft : Essential Handbook / Nybörjarens handbok   Barn Fakta 
 
Milton, Stephanie 
Minecraft : Combat Handbook / Minecraft stridshandboken   Barn Fakta 
 
Needler, Matthew 
Minecraft : Construction Handbook / Minecraft bygghandboken  Barn Fakta 
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Böcker på finska 
 

Collins, Suzanne 
Ylismaan Gregor / Gregor från ovanjord     9-12år 
 
Hergé 
Tintti Kuun kamaralla / Tintin månen tur och retur    9-12år 
          Teckn.Se. 
Karri, Meri-Pilvi 
Taikakypärän ryöstö        9-12år 
 
Kinney, Jeff 
Neropatin : päiväkirja / Gregs bravader     9-12år 
 
Kinney, Jeff 
Neropatin: Isoveli isottlee / Rodrick regerar                           9-12år 
 
Leifsson, Thórarinn 
Iskän salaisuus : Kirja lapsille, joilla on ongelmavanhemmat  Ungdom 
 
Mäkipää, Jari 
Etsiväkserho Hurrikaani ja hämärän majatalo    6-9år 
 
Mäkipää, Jari 
Etsiväkerho Hurrikaani ja mustakynsi     6-9år 
 
Peters, Stephanie 
Tintin Seikkalut : salaperäinen pienoismalli /  
The Adventures of Tintin the Chapter Book        9-12år 
  
Reiman, Koo 
Ennen Maailman sankarit       Ungdom 
 
Roca Ahlgren, Malin 
Koska alkaa sitten? / När börjar sen? (text svenska och finska)  6-9år 
 
Rowling, J.K. 
Harry Potter: ja Azkabanin vanki      9-12 år 
 
Rowling. J.K, Thorne, Jack 
Harry Potter: ja kirottu Lapsi       9-12 år 
 
Rowling, J.K. 
Harry Potter: ja kuoleman varjelukset     9-12 år 
 
Rowling. J.K. 
Harry Potter: ja liekehtivä pikari      9-12 år 
 
Rowling, J.K 
Harry Potter: ja puoliverinen prinssi      9-12 år 
 
Rowling. J.K 
Harry Potter: ja salaisuuksien kammio     9-12 år 
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Rowling, J.K. 
Harry Potter : ja viisasten kivi / Harry Potter och de vises sten  9-12år 
 
Rox Orpo, Z.Z. 
Saatana on Bunny : Happy Thanksgiving     Ungdom 
 
Sigurdsson Ásberg, Adalsteinn 
Tummalinnan valot        9-12år 
 
Stoltz, Lina 
Vilma ja koulu/Vilma och skolan      6-9 år 10ex 
 (text på finska och svenska)  
 
Vuorenlinna, Ursula 
Suuri pyörätuoliseikkailu / Det stora rullstolsäventyret (text sv& finska) 6-9 år 
 
Våhlund, Elias & Agnes 
Käsikirja supersankareille del 1      6-9 år 
 
Widmark, Martin 
Kaksi pahaa sutta / Nelly Rapp monsteragent : varulvarna   6-9 år 
 
Widmark, Martin 
Linnan arvoitus        6-9 år 
 
Widmark, Martin 
Noidan laulu / Nåjdens sång       9-12år 
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Böcker på franska 
 

Rowling, J.K. 

Les animaux fantastiques / Fantastiska vidunder    9-12 år 

 

Talou, Jérôme  

Parce que je t’aime        Ungdom 

 

Val-Piguel, Sophie  

Le dernier Brûleur d’étoiles  

 

Verne, Jules:  

Voyage au centre de la terre / Till jordens medelpunkt   Ungdom 

 

Woiry, Sylvain:        6-9 år 

Le petit garçon 
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Böcker på jiddisch 
 

Olniansky, Niklas 

Arum der velt mit Alef und Beys      6-9 år 

 

Olniansky, Niklas 

Di Frukhtn         6-9 år 

 

Olniansky, Niklas 

Der lunder vunder        6-9 år 
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Böcker på meänkieli 
 
 
Stoltz, Lina 
Vilma ja koulu/Vilma och skolan                   6-9 år 10ex 
 (text på meänkieli och svenska)  
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Böcker på persiska (dari/farsi) 
 
Aakeson, Kim Fupz 
Måns och Mahdi på gården (text på dari)     9-12 år 2ex 
 
Aakeson, Kim Fupz 
Måns och Mahdi i simhallen (text på dari)     9-12 år 2ex 
 
Buff, Mary 
Tir va kaman va sib        9-12 år  
 
Clynes, Kate 
Guldlock och de tre björnarna  
(bilderbok med parallelltext på persiska och svenska)   6-9 år 
 
Cowell, Cressida 
Hur du blir pirat (text persiska)      9-12 år 
(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 
 
Cowell, Cressida 
Hur du tränar din drake (text på persiska)     9-12 år 
 
Eco, Umberto 
De tre astronauterna (text persiska)      6–9 år 
 
Fayyazi, Rizā 
Lūlū-y āvāzah khān nivīsandah      6–9 år 
 
Rampen (text på Dari)       Ungdom 
Frensborg, Maria 
 
Gaiman, Neil 
M is for magic (text på persiska)      Ungdom 2ex 
 
Gaiman, Neil 
Splods öga: ett galaktiskt äventyr (text på persiska)    6-9 år 2ex 
 
Irving, Washington 
Legenden om Sleepy Hollow (text på persiska)    Ungdom 
 
Kinney, Jeff 
Gregs bravader (text persiska)      9-12år 
 
Kinney, Jeff 
Ett hopplöst fall (text persiska)      9-12 år 
 
Kinney, Jeff 
Usla utsikter (text persiska)       9-12år 
 
Lindgren, Astrid 
Mio min Mio (text persiska)       6-9 år 
 
Lindgren, Anstrid 
Pippi Långstrump (text persiska)      6–9 år 
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Lindgren, Astrid 
Pippi Långstrump (Bilderbok text persiska)     6–9 år 
 
Mafi, Tahereh 
Rör mig inte! (text på persiska)      Ungdom 
 
Melin, Mårten 
Så sjukt kär (text på persiska)      9-12 år  2ex 
 
Mirsadeghi (Zolghadr), Meimanat     
Seven Persian Folktales (text: farsi)      6-12 år 
 
Murādī Kirmānī, Hūshang 
Varken vått eller torrt (text persiska)      Ungdom 
 
Pullman, Philip 
Fyrverkerimakarens dotter (text på persiska)     9-12 år 
 
Rafi 
Joss husspindel (text persiska)                                   6-9 år  
 
Riggs, Ransom 
Själarnas bibliotek (text på persiska)      Ungdom 
 
Rowling, J.K. 
Harry Potter och hemligheternas kammare (text persiska)   9-12år 
 
Rowling, J.K. 
Harry Potter och den vises sten (text persiska)    9-12år 
 
Saleh, Sheila 
Dokhtar Koochooloo va Joghded Sefeed      6–9 år 
 
Saleh, Sheila 
Dokhtar Koochooloo Va Mosaferat Beh Mah                  6–9 år 
 
Scott, Michael 
The Alchemyst : the secrets of the immortal Nicholas Flamel ; 1  
(text persiska)         Ungdom 
 
Scott, Michael 
The Magician : the secrets of the immortal Nicholas Flamel ; 2  
(text persiska)            Ungdom 
 
Scott, Michael 
The Necromancer : the secrets of the immortal Nicholas Flamel ; 4   
(text persiska)         Ungdom 
 
Scott, Michael 
The Sorceress : the secrets of the immortal Nicholas Flamel ; 3  
(text persiska)         Ungdom 
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Scott, Michael 
The Warlock : the secrets of the immortal Nicholas Flamel ; 5  
(text persiska)         Ungdom 
         
Sjögren, Viveca 
Om du skulle fråga Micha (text persiska)     6-9 år 
 
Tolkien, J. R. R. 
Hobbiten (text persiska)       Ungdom 
 
Tolkien, J. R. R 
Sagan om konungens återkomst (text på persiska)    Ungdom 
 
Tolken, J. R. R. 
Sagan om ringen (text persiska)      Ungdom 
 
Tolkien, J. R. R. 
Sagan om de två tornen (text persiska)     Ungdom 
 
Våhlund, Elias 
Handbok för superhjältar del 3 (text på persiska)    6-9 år  2ex 
 
Widmark, Martin 
Fotbollsmysteriet (text på persiska)      6-9 år  2ex  
 
Widmark, Martin 
Fängelsemysteriet (text på persiska)      6-9 år  2ex 
 
Widmark, Martin 

Mumiemysteriet – Lasse Majas detektivbyrå (text persiska)   6-9 år 

(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 
 
Wieslander, Jujja och Thomas 
Mamma Mu åker rutschkana (Bilderbok text persiska)   6–9 år 
 
Yolen, Jane 
Owl Moon (Bilderbok text persiska)      6-9 år 
 
 
 
 

Facklitteratur: 
 
Ozgoli, M          
Encyklopedia om iranska hjältar i forntiden (text persiska)   6-12 år 

Religion  
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Böcker på polska 
 
Downie, David 
Dawid i Jaco : Tunele Zombi       6-9år 
 
Downie, David 
Dawid i Jaco : Dziecięca czarownica / The witch child   6-9år 
 
Downie, David 
Krawawe Opowiesci        6-9år 
 
Lagercrantz, Rose 
Moje serce skacze z radości / Mitt hjärta hoppar och skrattar  6-9år 
 
Lind, Åsa 
Piaskowy Wilk / Sandvargen       6–9 år 
 
Lindgren, Astrid        9-12 år 
Rasmus i wwłóczęga / Rasmus på luffen 
 
Lindgren, Astrid        9-12 år 
Rasmus, Pontus i pies Toker / Rasmus Pontus och Toker 
 
Lindgren, Atsrid        6-9 år 
Nils Paluszek i inne opowiadana / Nils Karlsson pyssling 
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
My na wyspie Saltkråkan / Vi på Saltkråkan      
 
Lingren, Astrid         6-9 år 
Madika i berbec z Czerwcowego Wzgórza /Madicken och Junibackens Pims 
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Lotta z ulicy Awanturników / Lotta på bråkmakargatan 
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Dzieci z ulicy Awanturników / Barnen på Bråkmakargatan   
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Dzieci z Bullerbyn / Bullerbyboken 
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Karlsson z Dachu lata znów / Karlsson på taket flyger igen  
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Latajacy szpieg zcy Karlsson z Dachu / Karlsson på taket smyger igen 
 
Lindgren, Astrid        6-9 år 
Braciszek i Karlsson z Dachu / Lillebror och Karlsson på taket 
 
Lindenbaum, Pija 
Nusia i baranie tby / Gittan och fårskallarna (Bilderbok)   6–9 år 
 
 



[Ange dokumen. rubrik] 

 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

78 
 

Lindenbaum, Pija 
Nusia i wilki / Gittan och gråvargarna (Bilderbok)    6-9år 
 
Maleszka, Andrzej 
Czerwone krzesłó (Magiczne Drzewo)     9-12år 
 
Maleszka, Andrzej 
GRA (Magiczne Drzewo)       9-12år 
 
Maleszka, Andrzej 
Pojedynek (Magiczne Drzewo)      9-12 år 
 
Maleszka, Andrzej 
Tajemnica mostu (Magiczne Drzewo)     9-12år 
 
Miles, Jeffrey A 
Ksizeta i skarb         6-9 år 
 
Nilsson, Frida 
Moja mama gorylica / Apstjärnan      9-12år 
 
Nusinsky, Inna 
Bokser i Brandon        6-9 år 2ex 
 
Nilsson, Moni 
Tsatsiki i Mamuśka / Tsatsiki och morsan     6-9år 
 
Opowiadania na dobranoc (+CD)      6-9år  
 
Pere, Tuula 
Psy cyrkowe Reks i Rolly (Bilderbok)      6-9år 2ex 
 
Rice, Morgan 
Powrot smokow        Ungdom 
 
Rowling, J. K. 
Harry Potter i kamień filozoficzny/ Harry Potter och de vises sten  9-12år 
 
Rowling, J.K.  
Harry Potter i komnata tajemnic /  
Harry Potter och hemligheternas kammare     9-12 år 
       
Rowling, J.K. 
Harry Potter i więzien azkabanu /       9-12 år 
Harry Potter och fången från Azkaban   
 
Szoztek, Monika 
Qwerty: Kod Honoru        Ungdom 
 
Widmark, Martin 
Antykwariat pod Btękitnym Lustrem / Antikvariat blå spegeln  9-12år 
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Widmark, Martin 
Tajemnica mumii / Mumiemysteriet (LasseMaja)    6-9år  
 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 
Widmark, Martin 
Tajemnica wyścigu / Cykelmysteriet (LasseMaja)    6-9år 
 

 
Facklitteratur: 
 
Encyklopedia swlat wokółenas                           6-12 år 
                                                
Brenifier, Oscar 
Dobro i zło, co to takiego?       6-12 år 
Filosofi, verklighetsuppfattningar         
 
 

Vuxenlitteratur: 
 
Grechuta, Marek 
Pani mi mówi niemozliwe  
 
Kochanowski, Jan         
Treny, Piesni, Psalmy i Fraszki 
 
Sienkiewicz, Henryk 
W Pustyni i w puszczy 
 
Tokarczuk, Olga 
E.E 
 
Tokarczuk, Olga 
Opowiadania bizarne 
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Böcker på romska 
 

Lundgren, Gunilla, Le Glatenge Pen Club 

E vusariajka ande Rinkeby (Askungen i Rinkeby på romska)  9-12 + ung 

 

Taikon, Fred 

Le gláti po Tanto: Le tantiundiánura/Barnen på Tanto: Tantoindianerna 6-12 år 

 (Text på romska och svenska) 

 

Taikon, Fred 

Le gláti po Tanto: Kastuné matóri/Barnen på Tanto: Lådbilsrallyt  6-12 år 10ex 

(Text på romska och svenska) 

  



[Ange dokumen. rubrik] 

 
 

Författare    Titel     Antal exemplar 

 

81 
 

Böcker på rumänska 
 
Georgeta Termure, Gabriela 
Noaptea Magica : poveşti pentru copii     6-9 år 
  
Lestrade, Agnès de 
Micul prinţ 
Bilderbok         6-9 år 
 
Popescu, Sînziana 
Experimetul Martinel / The Teddy B. Experiment    9-12 år 
 (Parallelltext Rumänska/engelska) 
 
Saint-Exupéry, Antoine de 
Den lille prinsen (text på rumänska)      6-9 år 
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Böcker på ryska 
 

Al-Atomi, Berkem 

Drugoj Ural (text på ryska)       Ungdom 

 

Dahl, Roald 

Matilda  (text på ryska)       9-12 år 

 

Frith, Alex 

Skandinavskie mify dlja detej 

Fornnordiska myter och sagor (text på ryska)    9-12 år 

 

Kinney, Jeff 

Dagbok för alla mina fans : Den bistra sanningen (text på ryska)  9-12 år 

 

Kinney, Jeff 

Dagbok för alla mina fans : Det femte hjulet (text på ryska)   9-12 år 

 

Krapivin, Vladimir 

Vystrel s monitora (text på ryska)      9-12 år 

.  
Lagercrantz, Rose 

Sist jag var som lyckligast (text på ryska)     6-9 år 

 

Litvinova, Anna 

Transfer na nebo (text på ryska)      9-12 år 

 

Pennac, Daniel 

Sobaka Pes         9-12 år 

 

Rowling, J.K. 

Harry Potter och de vises sten (text på ryska)    9-12 år 

 

Rowling, J. K 

Harry Potter och fången från Azkaban (text på ryska)   9-12 år 

 

Rowling, J. K. 

Harry Potter och hemligheternas kammare (text på ryska)   9-12 år 

 

Sehlin, Gunhild 

Melenkiy oslik Marii 

/Marias lilla åsna        9-12 år 

 

Tjechov, Anton        6-9 år 

Kashtanka Rasskazy 
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West, Tracey 

Novaja bitva         9-12 år 

 

West, Tracey 

Ottjajannyeje bojtsy        9-12 år 

 

Widmark, Martin 

Huset som vaknade (text på ryska)      6-9 år 

  

Våhlund, Agnes & Elias 

Handbok för superhjältar (text på ryska)     6-9 år 

 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 

Yelchin, Eugene 

Stalinskij nos (text på ryska) 

 

 

Facklitteratur: 
 

Kolpakova, Olga 

Priroda Rossii (text på ryska) 

Geografi, Ryssland, Östeuropa      9-12 år 

 

Majorova, Natalja 

Krym : zjemtjuzjina Tjernogo morja (text på ryska) 

Geografi, Ukraina, Ryssland, Östeuropa     9-12 år 
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Böcker på samiska 
 

Laestadius, Ann-Helén 

Ajve vuelkedh         Ungdom 1 ex 

(text på sydsamiska) 

 

Laestadius, Ann-Helén 

Ber vuolgget         Ungdom 1 ex 

 (text på lulesamiska) 

 

Laestadius, Ann-Helén 

Dusse bijadit         Ungdom 1 ex 

(text på nordsamiska) 

 

Tapio, Inghilda 

Sami Muitalusat/Samiska sagor      6-9 år 9ex  

(text på nordsamiska och svenska) 
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Böcker på somaliska 
 

Flescher, Rune 

Rolf waxa uu helay baakad /Rolf får ett paket (text somaliska)  6-9 år  2ex 

 

Hassan, Y. H. A 

Dadqalato iyo qori ismaris (text på somaliska)    9-12 år  1ex 

 

Kastevik, Janina 

Maaha in la cararo!/Man får inte springa!      6-9 år  2ex 

(Ingår i serien Livat på Lingonvägen) 

 

Kastevik, Janina 

Waa ku kaa! Gool!/Hurra! Mål (text somaliska)     6-9 år  2ex 

(Ingår i serien Livat på Lingonvägen) 

 

Nilsson, Johanna 

Sida Zlatan oo kale/Nästan som Zlatan (text somaliska)   Ungdom 2ex 

 

Trimbel, Oscar 

Sheekoxariirooyinkii Saxaaraha / Ökensagor : Berättelser från Somalia 6-9år  2ex 

Parallelltext på somaliska och svenska 
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Böcker på spanska 
 

Blanca Nieves y los siete enanos / Snövit och de sju dvärgarna Lättläst     6-9år 
Read it yourself with ladybird (Parallelltext spanska och engelska)     
 
Collins, Suzanne 
Gregor las tierras bajas / Gregor från Ovanjord                      9-12år 
 
Collins, Tim 
El diario de Lerdus Maximus en Egipto  /  
Diary of Dorkius Maximus in Egypt       9-12år 
 
Drewsen, Anneli 
Abre bien la boca, Adán! / Gapa stort, Adam!  
(Parallelltext spanska och svenska)       Barn 6-9år 
 
Glantz, Margo 
La guerra de los hermanos       6-9 år 
 
Green, John 
Baja la misma estrella / Förr eller senare så exploderar jag                 Ungdom 
 
Güettler, Kalle 
Iván y Anna / Parkour!       Ungdom 2ex 
 (Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 
Hergé 
La Estrella misteriosa / Den mystiska stjärnan (Tintin)                                Teckn.Se. 
 
Hergé 
Las 7 bolas de cristal / de 7 kristallkulorna (Tintin)    Teckn. Se  
Kinney, Jeff 
Diario de Greg : un renacuajo / Gregs bravader    9-12år 
 
Lindgren, Astrid 
Pippi Calzaslargas / Pippi Långstrump     6–9 år 
 
El Mago de Oz / Trollkarlen från Oz (Paralleltext spanska och engelska) 6-9år 
Read it yourelf with Ladybird. Lättläst 
 
Meadows, Daisy 
Ambar, el hada anaranjada / Flamma den orangea älvan   6-9år 
 
Meadows, Daisy 
Azafrán, el hada amarilla / Mimosa den gula älvan    6-9år 
 
Nordqvist, Sven 
Cuando Findus era pequeño y desapareció /  
När Findus var liten och försvann          6-9år 
 
Nordqvist, Sven 
Trampa para zorros / Rävjakten      6-9år 
 
Rapunzel (Parallelltext spanska och engelska)    6-9år 
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Read it yourself with Ladybord. Lättläst 
 
Rowling. J K 
Harry Potter y la cámara secreta /  
Harry Potter och hemligheternas kammare        9–12 år 
 
 
Rowling, J. K 
Harry Potter y la piedra filosofal / Harry Potter och den vises sten  9-12år 
 
Rowling, J. K 
Harry Potter y el prisionero de Azkaban / 
Harry Potter och fången från Azkaban       9-12 år 2ex 
 
Russell, Rachel Renée 
Diario de Nikki : cuando no eres la reina de la fiesta precistamente / 
 Berättelser om en (inte så) populär partytjej                                     9-12år 
 
Scott, Michael 
El Alquimista / The Alchemyst  
(The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ; 1)      Ungdom 
 
Scott, Michael 
La Encantadora / The Enchantress  
(The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ; 6)        Ungdom 
 
Scott, MIchael 
La Hechicera / The Sorceress  
(The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ; 3)    Ungdom 
 
Scott, Michael 
El Mago / The Magician  
(The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ; 2)    Ungdom 
 
Scott, Michael 
El Nigromante / The Necromancer  
(The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ; 4)     Ungdom 
 
Sendak, Maurice 
Donde viven los monstruos / Till vildingarnas land    6-9år 
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Böcker på thailändska 

 

Downie, David 

Horrible stories my Dad told me (text på thailändska)   6-9 år 

 

Downie, David         6-9 år 

The janitor and the serpent (text på thailändska) 

 

Downie, David 

Tham sombi (text på thailändska)      6-9 år 
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Böcker på tigrinja 
 
 
Drewsen, Annelie 
Dagboken (text på tigrinja)       Ungdom 
 
Melin, Mårten 
Så sjukt kär (text på tigrinja)       9-12 år 2ex 
 
Patil, A Y 
The Little Red Hen (parallelltext på tigrinja och engelska)   6-9 år 2ex 
 
Tadjo, Véronique 
Mamy Wata och monstret (bilderbok på tigrinja och svenska)  6-9 år  
 
Umar, Mohammed 

Samad in the Desert (parallelltext på tigrinja och engelska)   6-9 år 2ex 
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Böcker på tyska 
 

 

Ahlburg, Kirsten 

Was machen wir jetzt?       Ungdom 

 

Brunetti, B 

So nah, so fern (+Ljudbok på CD)      Ungdom 

 

Duedahl, Marie 

Schnee         Ungdom 

 

Handel, Christian: 

Becoming Elektra : sie bestimmen, wer du bist    Ungdom 

 

Rowling, J.K  

Harry Potter und der Feuerkelch/  

Harry Potter och den flammande bägaren     9-12 år 

 

Sandén, Mårten  

Haus ohne Speigel / Ett hus utan speglar     9-12 år 2 ex 

(Boken finns även i gruppuppsättning på svenska) 

 

Widmark, Martin 

Das wikingergeheimnis / 

Silvermysteriet        6-9 år 

 

Widmark, Martin  

Halvdan, der VIkinger /  

Halvdan Viking, hövdingens bägare      6-9 år 2 ex 

  

Wiseman, Kate         9-12 år 

Gangster School : Die Rache der Badpennys 
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Böcker på ungerska 
 

Daloló 

ABC          6-9 år 

 

Downie, David 

Dávid és Jacko : A zombie alagutak      6-9 år 

 

Downie, David 

Dávid és Jacko : A Hangya Isten       6-9 år 

 

Downie, David 

A papám Scörnyú Történetei       6-9 år 

 

Janikovszky, Éva 

Már óvodás vagyok        6-9 år 

 

Katalin, Eszes      

Nyuszkó és barátai        6-9 år 

 

Kovacs, Magda         

A Kiskígyó         6-9 år 

 

Meinardus, Elke         

Tarkabarka állatmesék       6-9 år 

 

Pere, Tuula 

Rafael és Roxy a cirkuszi kutyák (Bilderbok)     6-9 år 


