
 

 

 

Julklappsböcker! 

Höstens bästa böcker sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket. 

Bilderböcker: 

 
 

Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta, Grethe Rottböll och Emma Virke  

Finstämt och känslosamt om en pojkes saknad efter sin döda pappa. Om hur sorgen känns och hur man kan gå vidare. 

Väldigt fina illustrationer av Emma Virke. 

 

Man undrar, Jostein Gaarder och Akin Düzakin 

En bok full av frågor om livet, om vänskap och om hur vi blir dem vi är. De fantastiska illustrationerna kompletterar och 

fördjupar. En bok att läsa tillsammans och samtala om.  

 

Mörkret längst ner, Lemony Snicket och Jon Klassen 

Underbar bok om Alfred som är rädd för mörkret men som en kväll får uppleva att mörkret talar till honom! 

Överraskande och fina illustrationer av Jon Klassen. 

 

När pappas farmor dog, Farzad Farzaneh och Victor Gårdsäter  

Pappas farmor var gammal när hon dog. Frank följer med pappa till hennes lägenhet för att hämta lite saker. På vägen 

pratar de om livet och döden – enkelt och lättillgängligt. Riktigt fin bok med varm ton i både texten och bilderna. 

 

En anka är bra att ha, Isol 

En spännande bilderbok i liten och annorlunda format. Vi får läsa samma historia från två helt olika synvinklar, först en 

pojke som berättar om sin anka sen vänder man på boken och läser istället om en anka som berättar om sin pojke! Smart, 

kul och annorlunda av ALMA-pristagaren Isol. 

 

 

 

Ska vi va? Pija Lindenbaum 

En ny bok av bilderbokskonstnären Pija Lindenbaum. Här handlar det om vänskap och lek och hur knepigt det kan vara 

när den ena vill leka och inte den andra. Känslor som alla kan känna igen sig i. 

 

Det är inte min hatt, Jon Klassen 

Roligaste och smartaste bilderboken i år! Om den lilla fisken som stjäl den stora fiskens hatt och den spännande och 

farliga jakten. Perfekt exempel på parallellhandling. 

 

 

 

 



 

 

 

Sommarregler, Shaun Tan 

Shaun Tans bilderböcker är allåldersböcker! En bilderbok om två pojkars fantasifulla upplevelser av en sommar. Vackra, 

fascinerande, tankeväckande och ibland skrämmande bilder. 

 

Askungen, Charles Perrault och Charlotte Gastaut  

Den välkända sagan berättad på nytt med fantastiska gyllene bilder som verkligen matchar sagans värld. En riktig 

presentbok! 

Läsa själv och läsa högt 6-9 år 

 
 
Kungen kommer! & Skuggan och draken, Jo Salmson och Åsa Ekström  

Äntligen en ny fantasyserie av Jo Salmson! Här handlar det om Maro som drömmer om att bli riddare hos kungen och 

slåss mot drakar men efter ett ödesdigert misstag förlorar sin plats som page. Men kungen har ett hemligt uppdrag åt 

honom, han måste hitta de talande drakarna och då kan han få sin önskan om att bli riddare uppfylld. Spännande och 

lättläst för alla från 7 till 12 år. 

 

Stickan & Stickan och piratens öga, Guy Bass 

Om snälla Stickan som är det första monstret, eller ”nästanlevande”, som den galne professorn i Grotteskog slott skapat. 

Slottet fylls av nya och hemskare monster med åren och Stickan försöker minimera risken att monstren från slottet ska ge 

sig ut till byn och jaga byborna. Det är roligt och bara lite kusligt. Många och fina illustrationer. 

 

Lill-Pär och jag, Cecilia Davidsson  

Boken handlar om Maja och hennes lillebror som dör. Familjen är fattig och berättelsen utspelar sig förr i tiden i ett torp 

på landet. Maja hade varit så irriterad på lillebror, han lade beslag på föräldrarnas uppmärksamhet hela tiden. Nu känner 

sig Maja skyldig. Kommer hon att bli straffad för sina elaka tankar? Vart ska hon ta vägen? Bra högläsningsbok. 

 

Lyckokakan, Kerstin Lundberg Hahn 

Gulligt och roligt om Oscar som är en ganska vanlig kille men tycker att hans föräldrar kunde anstränga sig lite för att bli 

normala och mindre pinsamma! När han är på en ny Kinarestaurang och får en lyckokaka med en önskning förändras 

hans liv! Var försiktig med vad du önskar dig! Om att våga vara sig själv och vänskap. 

 

Nils hjälper laget, Sofia Johansson och Per Gustavsson  

Nils gillar att virka men det vågar han inte berätta. Hans tuffa mössa med fotbollslagets färger väcker uppmärksamhet 

och alla vill ha en likadan. Men Nils har sagt att det är mormor som har gjort mössan. Hur ska han göra? Rolig börja-

läsabok! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Monstren i skogen, Mats Jonsson 

Mats bor i en liten by i norra Sverige och han har ett stort problem. Han är livrädd för rotvältor! Mats berättar det för 

mamma och pappa men de förstår egentligen inte hur rädd han är. Till sist blir det så jobbigt och klumpen i magen bara 

växer att Mats får träffa en psykolog. Fint om rädslor och roligt skrivet med många illustrationer av serietecknaren Mats 

Jonsson. Bilderna tar ungefär lika mycket plats som texten och är lika viktiga för berättelsen. Första delen i en serie. 

 

Sju tusen steg, Bo R Holmberg 

Så många steg är det mellan mamma och pappa nu när de har flyttat ifrån varandra. Att bo en vecka på varje håll kan 

vara knepigt. Och vad gör mamma när Siri inte är där? Bra vardagsberättelse som många barn kan känna igen sig i. 

 

Snöret, fågeln och jag, Ellen Karlsson och Eva Lindström 

Selma tillbringar sommarlovet med mormor och morfar och försöker att inte tänka på att hon ska börja en ny skola på 

hösten eftersom hon inte hade några kompisar i sin förra klass. Så träffar hon Snöret och Snöret tycker om henne på en 

gång. Men vid minsta motgång i den spirande vänskapen pickar fågeln hårt i Selmas hjärta att det gör ont. Högläsning! 

Så fint om längtan efter vänskap och årets självklara Augustprisvinnare. Ett plus är illustrationerna av Eva Lindström. 

 

Jagger, Jagger, Frida Nilsson 

Bengt trakasseras av de jämnåriga grannbarnen på gården. Han önskar att han kunde vara lite mer normal tills Jagger 

dyker upp i hans liv. Jagger är en uteliggarhund som inte alls vill vara som alla andra och det bästa Jagger vet är att 

hämnas! Bengt berättar om en sommar som förändrar hans liv. En annorlunda bok om mobbning och att våga stå upp för 

sig själv. 

 

Ett syskon från yttre rymden, Ulf Stark 

Ulf önskar i hemlighet att hans storasyster som dog innan hon föddes ska komma ner och hälsa på från himlen. Och en 

dag står hon bara där, en perfekt storasyster! Ulf Stark är alltid bra, passar för högläsning och läsa själv. Fina och många 

illustrationer av Sara Gimbergsson. 

 

Tusen tips till en fegis, Eva Susso och Benjamin Chaud 

Kul och annorlunda om en kille i en rik och ganska knasig familj i Paris. Lättläst och roligt om att utmana sig själv och 

stå för den man är. 

 

 

Läsa mer 9-12 år 

     
 
Dagens katastrofer, Cilla Jackert 

Varje morgon läser Majken tidningen och stryker under farligheter eller små och stora katastrofer med olika färgpennor 

beroende på katastrofens art. Majken är alltid beredd på det värsta. Men så får hon ta hand om en hund som hon mycket 

motvilligt tar sig an och med hundens hjälp upplever Majken en annorlunda sommar. Hon lär känna ett gäng 

minnesvärda karaktärer som alla på något sätt påverkar Majken till att bli lite mer livsbejakande. Det här är en rolig och 

lite sorglig bok och Majken är en karaktär som man verkligen tycker om. 

 

Du & jag, Katarina von Bredow 

Andreas är bäst i matte och bra på att teckna och måla. Han gillar Alicia och hon verkar gilla honom när de gör sällskap 

till skolan. Men när de kommer fram blir Alicia förändrad. Hur kan det vara så? Kan man byta personlighet sådär och 

varför? En riktigt bra bok med många oväntade vändningar, vardagen och dramatiken i Andreas femteklass är väl fångad 

av författaren. 



 

 

 

 

 

Dödsknäpp, Håkan Jaensson 

Om Totte som tror att han drabbats av en dödlig sjukdom och inte har lång tid kvar. Vad gör man av sin sista tid i livet? 

Överraskande, knasigt, roligt och tänkvärt! 

 

En nyckel, en gåta och fyra brev, Rebecca Stead 

Plötsligt en dag vill inte Mirandas bästa vän Sal vara med henne längre. Och Miranda förstår inte vad som har hänt. 

Ungefär samtidigt börjar de mystiska breven komma. Brevskrivaren ber Miranda att inte visa breven för någon, det är 

mycket viktigt. Men vem skriver breven? Och hur kan hen veta så mycket om Miranda? Boken utspelar sig i New York 

på 70-talet. Det här är en klurig bok som får en att tänka till och man bör noga vara en duktig läsare för att hänga med i 

berättelsen. 

 

Lite ihop, Johanna Lindbäck 

Majken märker hur kompisarna, och särskilt hennes bästis förändras och är plötsligt bara intresserade av att prata om 

killar. Majken är själv inte så intresserad men vad gör man om man känner att man håller på och förlorar sin bästis? 

Majken blir kompis med den nya söta killen i skolan och tillsammans kommer de på att de kan låtsas att vara ihop. 

Vardagsdramatik om vänskap och förälskelse för mellanåldern.  

                                     

    
  
Små mekaniska mirakel, magi mysterier och ett mycket märkligt äventyr, Lissa Evans 

Peter har precis flyttat till sin pappas hemstad med sina föräldrar. Han känner ingen i den lilla staden men blir snart 

förföljd av de nyfikna systrarna i grannskapet. Han upptäcker att hans pappas farbror var en stor trollkarl som plötsligt 

försvann. Peter dras in i mysteriet med hans försvinnande. Mysig, spännande och rolig mysteriebok om magi. 

 

Törnrosens nyckel, Tone Almhjell 

En riktigt bra äventyrsbok! Lin måste flytta in till staden och saknar sin bästa vän och deras spännande lekar. Hon saknar 

också Rufus, den lilla sorken hon tagit hand om och som nyss dött. Men så anländer en tung gammal nyckel i ett paket 

och Lin hittar ingången till det vinterfagra Sylver. Här finns gåtor att lösa, här hotar faror, men Lin får hjälp av en älskad 

vän.  

 

(Ninja) Första uppdraget, Chris Bradford  

Spännande om Taka som misslyckats med sista provet för att bli ninja flera gånger men nu får han en sista chans att 

bevisa för sin mästare att han är en riktig ninja. Med sin bästa vän ger han sig ut för att ta tillbaks de hemliga skrifterna 

som blivit stulna. Ett livsfarligt uppdrag! Lättläst med snygga illustrationer och snabbt tempo. 

 

Det lilla huset i Stora skogen, Laura Ingalls Wilder 

Vi får följa en familjs vardag i slutet av 1800-talets USA. De bor i ett litet hus i skogen och författarens många 

beskrivningar och detaljer levandegör berättelsen. Spännande och annorlunda! Passar för högläsning. Fin nyutgåva av en 

älskad klassiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ungdomsböcker 

 

 
 

 
16 rader, Petter Alexis Askergren 

Roligt upplägg med Petters egna förklaringar kring sina texter. Boken kan fungera som inspiration till eget skrivande. 

Man kan tycka att det blir lite för mycket och ingående men även intressant! 

 

17 timmar härifrån, Cilla Naumann 

Fjärde fristående boken om Tom. Tom blir medbjuden att följa med bästa kompisens familj till Colombia över julen. 

Klart han vill åka! Innan resan pratar alla om hur farligt det är i Colombia om kidnappningar och knarkkarteller. Men 

Tom tänker mest på värmen, äventyr och stränder. Det blir inte alls som väntat och Cilla Nauman skildrar finstämt 

tonårige Toms upplevelse av det främmande landet, vilka farligheter de upplever och hur han ser på sig själv och 

colombianerna. Riktigt bra! 

 

Flyt som en fjäril, stick som ett bi Elin Nilsson 

Miranda lever för att simma, hon tränar nio gånger i veckan. Hennes föräldrar har uppslukats av oro för storebror som 

spelar dataspel dygnet runt, bästa kompisen försvinner till pojkvännen och snart har Miranda bara simningen kvar. SM är 

målet, men vägen dit blir svårare än hon kunde föreställa sig. 

 

Avgrundens änglar, Magnus Nordin 

Magnus Nordin skriver alltid bra och spännande. Det här är en riktig ruskig historia om ett hemligt nätverk av män som 

tar kontakt med unga tjejer på nätet och senare försvinner tjejerna spårlöst. En grupp ungdomar ledda av deras unga 

lärare bestämmer sig för att spåra förövarna och hämnas. 

 

Berövad, Liz Coley 

Spännande bok om sextonåriga Angie som plötsligt dyker upp i sin hemstad efter att ha varit försvunnen i 3 år. Angie har 

inget minne av tiden som har gått hon tror själv att hon fortfarande är tretton år som dagen då hon försvann. Vad har hänt 

och hur kommer det sig att Angie hela tiden gör konstiga saker som hon sedan inte själv har något minne av? Ruskigt 

och välskrivet. En riktig bladvändare! 

 

Dubbelgångare, Jenny Valentin 

Chap har länge varit på rymmen från myndigheterna. När han ser bilderna på en slående lik försvunnen pojke tar han 

chansen att bli någon annan. Han tar hans identitet och flyttar in hos en familj som har saknat den försvunna pojken. Ska 

de lyckas genomskåda Chap? Och vad händer när han märker att han verkligen tycker om att ha en familj? Riktigt bra 

och spännande. 

 

      
 

 

 



 

 

 

Den femte vågen, Rick Yancey 

Utomjordingar kommer till jorden och väldigt snart upptäcker mänskligheten att de inte vill oss väl. Genom flera hemska 

attacker decimeras jordens befolkning och när vi möter bokens hjältinna Cassie är det inte många människor kvar. ”De 

andra” har infiltrerat människorna så det går inte att veta vem som är vän och vem som är fiende. Den som skjuter först 

överlever. Actionfylld första del i en planerad trilogi. 

 

Legend, Marie Lu 

För dig som redan läst Hungerspelen och sen gått vidare till Divergent. Nu kan du också läsa Legend, en spännande 

dystopi med en tjej och en kille som huvudpersoner som till en början är fiender men upptäcker att de har en gemensam 

fiende. Spännande från första sidan och första delen i en trilogi. 

 

Lex bok, Sara Kadefors 

Årets bästa ungdomsbok! Om Lex som går på gymnasiet och har genomskådat sin samtid. Hon startar en blogg i ren 

frustration över alla idioter hon möter och skapar karaktären Maya som snart blir en succé! Lex försöker balansera Maya 

i bloggen, sig själv, sin mammas nya töntiga pojkvän, vänskapen med Jonathan och hennes pappa i fängelset och till sist 

blir det väldigt svårt! Som läsare är det svårt att släppa den här fantastiska boken! Kadefors är rolig, vass och har 

samtidig en stark lojalitet för Lex som värmer. 

 

Låt vargarna komma, Carol Rifka Brunt 

Egentligen en vuxenbok som utspelar sig i New York 1987. Fjortonåriga Junes älskade unga morbror Finn dör i AIDS 

och Junes sorg är nästan övermäktig. Men så får hon kontakt med Finns pojkvän Toby som också är dödligt sjuk. Mellan 

dem utvecklas en stark vänskap och June är den enda människa han har den sista tiden. Passar för gymnasiet och unga 

vuxna. 

 

Om detta talar man endast med kaniner, Anna Höglund 

Annorlunda bilderbok för tonåringar och alla människor som funderar på sin identitet och ja, livet! Anna Höglunds bilder 

talar för sig själva så att den knappa och träffande texten ibland nästan blir överflödig. En bok att läsa långsamt och 

många gånger om. 

 

Världens ände, Ali Lewis  

Danny är tretton år och bor på en boskapsranch ute på den australiensiska landsbygden. Tomrummet efter storebror 

Jonny är stort, ingen vill heller prata om olyckan. Storasyster är gravid men vägrar säga vem som är far till barnet. Så 

kommer Lizzy från England och vardagen ses i ett nytt ljus. Rappt berättat om en ganska annorlunda tillvaro samtidigt 

som vi lätt kan känna igen oss i relationer och känslor. 

 

Ramiz resa, Gunilla Lundgren och Ramiz Ramadani  

En bok som alla borde läsa! Ramiz är född i Tyskland, hans föräldrar är romer och plötsligt när Ramiz är tretton år blir 

de utvisade till Kosovo. Det är krig och alltför farligt att stanna, pappa blir arresterad och till slut lyckas de betala en 

människosmugglare och hamnar så i Sverige. Men familjens bekymmer är långt ifrån över. Nu följer utredning efter 

utredning, avslag på asylansökan, en tillvaro som gömda och familjen far illa på många sätt. Läs den enkelt berättade och 

spännande boken med Ramiz berättelse.  

 

 

 


