
 

 

 

 

Julklappsböcker! 
Höstens bästa böcker sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket. 

 

Bilderböcker 

 
 

Vi springer av Joar Tiberg & Sara Lundberg  
Författaren och poeten Joar Tiberg och bilderbokskonstnären Sara Lundberg är en fantastisk 

kombination. Underbart orealistisk bok om två barn som springer igenom ett leklandskap med stopp i 

barnkulturen. 

 

Vi är vänner av Eva Lindström 
En flicka, en hare och en kopparorm träffas en sommardag i skogen. De blir vänner och leker varje 

dag men så blir det höst och de glider ifrån varandra. Det är annorlunda, roligt och överraskande som 

man förväntar sig av bilderbokskonstnären Eva Lindström. 

 

Min pappa är stor och stark men… av Coralie Saudo & Kris di Giacomo  
Rolig och passande godnattsaga om en pojkes stora besvär när pappa inte vill gå och lägga sig! 

Ombytta roller och humoristiska bilder. 

 

Snögubben av Raymond Briggs 
En pojke vaknar en morgon och upptäcker att det snöar. Genast ger han sig ut för att göra en 

snögubbe. På natten vaknar pojken och tittar ut: snögubben har blivit levande! En klassisk julsaga i 

vacker nyutgåva om ett nattligt äventyr berättat helt och hållet i bilder. 

 

Atjimpa av Catarina Sobral 
Annorlunda och kul bilderbok från Portugal om grammatik! En vetenskapsman hittar ett nytt ord i en 

gammal bok och alla människor blir alldeles till sig. Vad betyder Atjimpa och hur kan man använda 

ordet? Det är en rolig bok med fina och annorlunda bilder och man får fundera mycket på ordklasser 

och grammatik. Passar språknördar bland barn och vuxna. 

 

Skogens hemligheter av Jimmy Liao 
En flicka somnar till vid sitt fönster en eftermiddag och drömmer om en stor kanin som tar med henne 

på ett äventyr i skogen. Underbara bilder och underfundig berättelse om drömmar. 

 

 

 

 



 

 

Tilly som trodde att… av Eva Staaf & Emma Adbåge 
Tänkvärd bok om Tilly som besöker sina vänner och funderar på hur annorlunda det kan vara hemma 

hos en annan familj. Socialrealism för yngre barn men också roligt och fina illustrationer av Emma 

Adbåge. Mycket att fundera på!  

 

Bockarna Bruse kommer igen av Björn F Rörvik & Gry Moursund 

Bockarna Bruse på badhuset har charmat och roat många barn och vuxna. Nu när vi möter 

bockarna och trollen igen blir det minst lika roligt. Trollet har i den här boken flyttat in på ett 

ålderdomshem och skrämmer livet ur de stackars gamlingarna.  

 

Är du arg nu? Av Toon Telegen & Marc Boutavant 
Det här är en underbar högläsningsbok om att vara arg. Vi får träffa många olika mycket söta djur som 

hanterar ilska på olika sätt.  Klippgrävlingen som varje dag skriker åt solen att inte gå ner, Elefanten 

som bråkar med sig själv och Igelkotten som blir arg för första gången. Kan det vara roligt att vara 

arg? 

 

God jul Lilla Lök av Frida Nilsson & Maria Nilsson Thore 
Årets finaste julbok! En kalenderbok som är tänkt att läsas ett kapitel om dagen fram till jul. Lilla Lök 

önskar sig en cykel och en pappa men mamma har inte råd med en cykel och Lilla Löks pappa har hon 

ingen kontakt med och ingen möjlighet att spåra. Men Lilla Lök blir vän med bydåren Karl som kan 

hypnotisera höns. Hjärtknipande högläsning för förskolebarn och lågstadiebarn och alla vi andra som 

älskar Frida Nilsson. 

 

 

 

 

Kapitelböcker 6-9 år 

   
 

Ett väldigt bra litet djur av Emi Gunér 
Simon fyller snart åtta år och mest av allt önskar han sig ett litet djur, nästan vad som helst skulle vara 

alldeles underbart. Men mamma och pappa säger nej. Tillsammans med kompisen Ville försöker 

Simon komma på hur han ändå ska kunna få ett djur, eller kanske något som litegrann liknar ett djur… 

 
Majsans mysterium av Annika Giannini   
Majsan anar mysterier överallt där hon smyger omkring. Hon följer spåren in bakom grannens häck, 

men sen trasslar hon till det ordentligt. Kul och lite knasigt, berättat delvis i serierutor. 

 
Bobo i apskolan av Malte Persson och Mattias Adolfsson 
Om en liten apa som ser fram emot att få börja i apskolan och lära sig många intressanta saker. Efter 

ett tag upptäcker han att fröken tycker att det räcker långt att kunna bokstaven A och siffran 1. Vad ska 

då en nyfiken och kunskapshungrande apa göra? Högläsning eller läsa själv! 

 

 



 

 

 

Kapten Kalsong & Kapten Kalsong och den stora toalettattacken av Dav Pilkey 
Stor humor när två mycket busiga killar hypnotiserar sin otrevliga rektor till att bli deras egen 

superhjälte, Kapten Kalsong. Luftig text, många bilder och serierutor gör den här boken lättläst och 

charmig. Finns två böcker i serien och fler kommer nästa år. 

 

Zombiedjur: Hungriga hamsters återkomst & Spökkattens hämnd av Sam Hay  
Tokroligt om Joe som får en mystisk amulett av sin farbror arkeologen. Det visar sig att amuletten ger 

Joe en speciell förmåga att se döda eller ska man säga odöda djur? Detta för med sig oväntade 

svårigheter för Joes förut så vanliga vardag. Finns två delar i den här roliga och lättlästa serien. 

 

Världens räddaste katt av Mats Jonsson 
Andra boken om Mats som bor i ett litet samhälle i norr. Mats har inga jämnåriga kompisar i närheten 

men får en fin vän i katten Rosa. Fint beskrivet om känslorna för katten Rosa och hur hjärtat spricker 

när Rosa försvinner. Till alla som någon gång älskat ett litet djur! 

 

En fisk som heter Fabian av Ellen Karlsson 
Fristående fortsättning på förra årets Augustprisvinnaren Snöret, fågeln och jag. Selma ska börja i en 

ny klass och är orolig, tänk om hon inte får några kompisar? Hon har i alla fall Snöret som kan träffa 

på helger och skollov och Fågeln som nu har blivit mycket snällare. Så lär hon känna Fabian som 

vågar vara sig själv och som tycker om Selma precis som hon är.  

 

 

 

 

Mellanåldersböcker 9-12 

     
 

Drömbärarna av Kerstin Lundberg Hahn 
Malva har precis flyttat till ett nytt område med sin pappa och gravida mamma. I huset bredvid bor det 

en märklig äldre kvinna som pratar med sitt äppelträd om nätterna. Och det där äppelträdet, hur kan 

det komma sig att den ger frukt mitt i sommaren? Ja, det här är en magisk och mycket spännande 

berättelse! Malva blir tvungen att ta sig till en hemlig ö för att försöka rädda sin nyfödda lillebror som 

blir kidnappad av några mystiska män bara några dagar efter han fötts. Malvas granne hjälper henne 

eftersom hon har upplevt något liknande för många år sedan. 

 

Vi ses i Obsan av Cilla Jackert 
Annikas sommarlov blir inte alls som hon hade tänkt sig. Lillebror föds alldeles för tidigt och Annika 

lämnas därför mycket ensam. Annika älskar att ljuga, det är hennes grej, bara för att sanningen nästan 

alltid är så tråkig. Den här sommaren hänger hon mest i Observatorielunden och blir vän med en udda 

samling barn som alla har sina anledningar att vara där varje dag. De leker alltid samma lek, Sanning 

och konsekvens utan sanning och driver varandra att göra värre och värre saker. Riktigt bra, om 

sanningar och lögner. 

 



 

 

Pax, Nidstången och Grimmen av Åsa Larsson, Ingela Korsell & Henrik Jonsson 
Riktigt spännande och välskriven urban fantasy för mellanåldern om bröderna Alrik och Viggo som är 

utvalda att bekämpa ondskans krafter i den lilla staden Mariefred. De har hjälp av de äldre väktarna 

Estrid och Magnar som vaktar det magiska biblioteket. Snygga illustrationer lyfter den actionpackade 

berättelsen. 

 

Flora & Ulysses illuminerade äventyr av Kate DiCamillo 
Knäppt och roligt om Flora, en cynisk flicka som inte trivs så bra med sin mamma. En dag råkar en 

ekorre bli uppsugen av grannens dammsugare och får då superkrafter, som att skriva dikter på Floras 

mammas skrivmaskin och att bli väldigt stark. Floras mamma vägrar låta Ulysses (ekorren) bo hemma 

hos Flora. Men Flora får en ny vän och en bättre relation till sin mamma tack vare en liten ekorre som 

skriver dikter! Roligt, många illustrationer och en väldigt annorlunda berättelse. 

 

Ibland blir skogen vred av Rebecka Åhlund 
Riktigt spännande om Ella som åker på kollo långt ute vid en skog. Hon har med sig två kompisar 

Dylan och Hasan från sin skola. På kollot lär Ella känna Lo, som har rosa hår och är hur cool som 

helst. Det blir kollovardag, ett gäng killar på kollot är riktigt dumma mot Dylan, en kille som de lär 

känna är ganska snygg och Ella blir lite förtjust och så finns det också något riktigt skrämmande i 

skogen om nätterna. Riktigt bra bok, karaktärer som är trovärdiga och man gillar och lagom rysligt 

med en stor överraskning på slutet. 

 

Inmurade (Firnbarnen 1) av Lena Ollmark 
Av en slump dras tre barn in i en spökhistoria om några barn som dog i den gamla skolbyggnaden för 

nästan hundra år sedan. Nu har man byggt om skolan och i slöjdsalen händer det märkliga saker, en 

svår olycka gör att Leo, Teddy och Natta måste ta det de har sett och upplevt på allvar och försöka 

lösa gåtan med de döda barnen innan fler blir skadade. Det är läskigt och välskrivet och första delen av 

flera om Firnbarnen.  

 

Demondeckarna: Skuggor över Svavelköping av Johan Sjöberg 
Miriam, Dante och Elton har en detektivbyrå för underliga undersökningar men hittills har alla 

mysterier eller fall de har undersök visat sig ha helt naturliga förklaringar. Men så får barnen en ny 

ondskefull vikarie i klassen och underliga saker börjar hända …  

 

 

 

 

Ungdomsböcker  

 
 

Lite mer än en kram av Mårten Melin 
Manne ska snart fylla 13 år och Amanda som är hans storasysters nya kompis blir intresserad av 

honom. Manne kan inte sluta tänka på henne, problemet är bara att hon nästan är 15 år. Underbar 

kärlekshistoria med fina beskrivningar av yngre tonåringars utforskande av sex i perfekt ton. Pirrigt 

och spännande för 12-åringar och lite äldre. 

 

 



 

 

Sveket av Ursula Poznanski 
Efter den stora katastrofen lever människor i samhällen under skyddande glaskupoler. Deras tillvaro är 

till synes perfekt och rättvis, men det finns också en karg och annorlunda värld utanför där andra 

lyckats överleva. Sex studenter i ett av kupolsamhällena finner sig plötsligt anklagade för förräderi. 

Ovetande om varför inser de att flykt är deras enda chans. Mycket spännande första del i en ny trilogi. 

 

Onanisterna av Patrik Lundberg 
En riktigt bra bok om året efter gymnasiet, livet i det lilla samhället där allt verkar vara oföränderligt 

och om Kim som ändå längtar efter en värld bortom fotboll, kebabpizza och helgfylla. Med ett språk 

som är både rått och känsligt berättar författaren så att vi blir verkligt berörda. 

 
Är du dum på riktigt? Av Boel Werner 
När Ester ska börja sjuan tänker hon att hon ska bli en annan och att ett nytt och annorlunda liv ska 

börja. Men det nya dröjer och Ester måste finna sin plats dag för dag på högstadiet. Kan hon bli vän på 

riktigt med Tessa, eller ska hon göra bort sig hela tiden? Det blir både förvecklingar och en del 

knasigheter i den här roliga boken. Det är trovärdigt och lätt att känna igen sig! 

 

I huvudet på Colin Fischer av Ashley Edward Miller & Zack Stentz 
En pusseldeckare i amerikansk skolmiljö, där huvudpersonen Colin utmärker sig som en slags nutida 

Sherlock Holmes. Han har svårt för mycket, som t.ex. höga ljud eller att man rör vid honom, men han 

har ett fantastiskt minne och en extraordinär slutledningsförmåga.  Kul och spännande. 

 
Röd som blod av Salla Simukka 
Den kallaste vintern i mannaminne i Tammerfors, Finland. Rött blod i den vita snön, och 17-åriga 

Lumikki som råkar vara på fel plats vid fel tid. Strax ser hon sig indragen i en livsfarlig härva av 

narkotikasmuggling. Detta är första delen av tre och det är både ruskigt och spännande från allra första 

början. 

 

Kanske är det allt som du behöver veta av E. Lockhart 
Cadence tillbringar alla sina somrar i den privata ön som hennes morfar äger men så händer det något 

allvarligt en sommar och Cadence minns inte riktigt vad som har hänt, hon är sjuk länge och hennes 

föräldrar bestämmer att hon behöver få en paus från sina kusiner och Gat (en bonusson till en av 

mostrarna) och de långa somrarna på ön. Till sist får hon äntligen komma tillbaka till ön och träffa 

kusinerna och Gat, som hon älskar. Men allting känns annorlunda och ingen vill berätta för Cadence 

vad som hände den där sommaren. Underbar bok som är både spännande, romantiskt och sorglig. 

 

Maresi: Krönikor från det röda klostret av Maria Turtschaninoff 
Maresi bor på det röda klostret på ön Menos. På Menos får inga män gå i land, flickor från de andra 

rikerna skickas till Röda klostret för att få utbildning men också för att Menos är en fristad för kvinnor 

som är i fara. Till Menos kommer Jai, Jai är väldigt rädd och på flykt från sin ondskefulla far. Hon är 

helt övertygad om att han kommer att hitta henne. Underbar bok om magi och kvinnogemenskap!  

 

Faktaböcker 

 
 

Möt fjällräven, Nina E. Elde & Terje Borg  
Underbar faktabok med många bilder om den utrotningshotade fjällräven som fungerar väldigt bra för 

högläsning tack vare det fina berättande språket och de underbara bilderna.  

 



 

 

Min fjärilsbok, Stefan Casta & Emma Tinnert  
Otroligt vacker bok om Sveriges vanligaste fjärilar med utsökta teckningar i färg av Emma Tinnert 

och välskriven text av Stefan Casta.  

 

Baka steg-för-steg, AnnaKarin Nyberg & Clara Lidström  
En gör det själv-bok för yngre barn om bakning så att barnen ska kunna följa de enkla recepten och 

klara sig själva i köket. Fina färger och illustrationer 

 

Fixa steg-för-steg, AnnaKarin Nyberg & Clara Lidström  
Snygg bok för alla pysselfantaster med lagom nivå på pysselidéerna. Det finns också en tanke på 

återanvändning och att man inte behöver köpa en massa nya saker för att pyssla utan förhoppningsvis 

har man mycket hemma när pysselbehovet slår till. 

 

Att tänka noga: En filosofibok av Liza Haglund 
Tänkvärd bok som passar unga filosofer och andra nyfikna tänkare. En fin introduktion till att börja 

fundera på filosofi med väl valda exempel från barns vardagsliv. Klurig och välskriven! 

 

Experimentera mera: 50 roliga experiment 
Gör roliga och enkla experiment! Här finns många förslag på experiment som du kan göra med saker 

som du redan har hemma. Kul att göra tillsammans med familjen. 

 

Ishockey (Sportskolan) av Susanne Bengtsson och Yosh 
Första boken i en ny serie av sportböcker med fokus på barns vardagsträning och inte sportstjärnorna. 

I den här boken får man reda på allt man kan ha funderat på närd et gäller ishockey. Lite historia, fakta 

och en introduktion av sporten som man kan läsa om man funderar på att prova träna själv. Snygga 

bilder också! 

 

Vilken vecka!?: När föräldrarna skiljer sig av Jennie Persson & Elin Lindell 
Den här boken behövs verkligen. Det är en jättebra bok för alla barn vars föräldrar är på väg att skiljas 

eller precis har skiljt sig. Vi får läsa om flera barn som berättar hur de har upplevt föräldrarnas 

skiljsmässa.  

 

Hela familjen! av Alexandra Maxeiner & Anke Kuhl 
Riktigt rolig bok om familj och släktrelationer och hur olika familjer kan se ut nu och har sett ut förr i 

tiden. Stor humor också i illustrationerna av Anke Kuhl. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


