
 
 

 

 

Sommarlovsläsning! 
Ett urval av vårens bästa böcker i en lista sammanställd av bibliotekarierna på 

Cirkulationsbiblioteket. 
 

Bilderböcker 
 

     

  
 

Systern från havet av Ulf Stark och Stina Wirsén 

Sirkka måste resa ensam över havet och bo hos en familj hon inte känner. Där finns Margareta 

som ska vara hennes syster ett tag. Men det har Margareta till en början inte alls lust med. En 

bok om saknad och längtan som tillägnas alla barn som tvingas lämna sina familjer. 

 

En hund, en katt och en mus av Bardur Oskarsson 

Här är hunden och katten och musen som blivit vänner och kommit överens med varandra om 

att inte skälla, jaga och retas. Men – vad ska de då göra hela dagarna? Sparsmakat och väldigt 

roligt! 

 

Gud och Adam och Eva av Kim Fupz Aakesson 

En skapelseberättelse som vi känner väl igen, men ändå inte! Här är Gud lite allmänt missnöjd 

med vad han skapat och han tycker att Adam och Eva är mest bara jobbiga. Detta är en lite 

knasig bilderbok för både unga och äldre med en varm och alldeles lagom skämtsam ton. 

 

Jag vill hellre äta ett barn av Sylviane Donnio & Dorothée de Monfried 

En klassiker! Nyutgiven på En bok för alla är denna underbara bok om den lilla krokodilen i 

trotsåldern. Mamma och Pappa Krokodil erbjuder allt möjligt gott, till och med chokladtårta, 

men lilla Akilles vägrar. Hur ska det gå? 

 

Livrädd på playan av Mari Kanstad Johnsen 

Stora starka pappa och lilla Maja semestrar tillsammans. Pappa har tusen idéer om vad de ska 

göra, allt är så roligt! Maja är lite mer tveksam. När de båda kommer ifrån varandra i 

mängden av människor visar det sig att Maja växer medan pappa som är så orolig plötsligt 

blir liten. Fint uttryck i bilderna! 



 

Småkrypsboll av Tove Pierrou och Joanna Hellgren 

Omko vill egentligen inte alls spela fotboll, han håller sig oftast långt bort ifrån bollen när det 

är match. Men så upptäcker han småkryp i gräset på fotbollsplanen – och då måste han 

springa fram och tillbaka för att rädda dessa små.  

 

Sommar i Stora skogen av Ulf Stark och Eva Eriksson 

Här får vi träffa kaninfamiljen, gårdstomten Vrese, Uggla och de andra i en förtrollande 

midsommarsaga. Detta är en uppföljare till Jul i Stora skogen, en vacker bok som passar 

perfekt som högläsning för de yngsta. 

 

 

Kapitelböcker 6-9 år 
 

        

   
 

Vem är kär i Abel Svensson? av Ebba Berg 

Abel funderar mycket över det här med att vara kär. Hur vet man om någon är kär i en? Ska 

man fråga rakt ut? Kanske ropa frågan från balkongen? Till slut kommer Abel på ett bra sätt. 

Lättläst och roligt! 

 

Prinsessan som inte tyckte om prinsar av Alice Brière-Haquet 

Supercharmig variant av den gamla vanliga historien om pappa kungen som ska gifta bort sin 

dotter prinsessan. Hugade prinsar anländer, fler och fler kommer – men vem vill prinsessan 

egentligen ha? 

 

Katitzi  av Katarina Taikon  

Katitzi växte upp i Sverige för inte allt för länge sedan. Men trots att hon var som vem som 

helst fick hon inte gå i skolan, inte bo i hus eller ens stanna särskilt länge på samma plats utan 

att bli bortkörd – bara för att hon var rom. Fin nyutgiven dubbelvolym som också innehåller 

Katitzi och Swing. 

 

Brune av Håkon Övreås och Öyvind Torseter 

Underbar bok om Rune som på natten blir Brune – en superhjälte som inte är rädd för 

någonting. Om vänskap, saknad och om vad som händer när superkrafterna inte riktigt räcker 

till. 

 



 

Snor av Bengt-Erik Engholm och Jojo Falk 

Alla är vi snoriga ibland men visst är snor lite äckligt? Här får vi massor av både roliga och 

intressanta fakta om snor. Kul läsning för både yngre och äldre med roliga illustrationer. 

 

Super-Flugo av Tedd Arnold 

Detta är andra boken om den väldigt egensinniga flugan. Här får Flugo följa med till skolan 

och ha kul i den stökiga matsalen. Börja-läsa-bok för de yngre. 

  

Innanför min blåa dörr av Ellen Karlsson och Josefin Sundqvist 

Leos morfar har dött, mamma försvinner in i sin sorg och allt blir tråkigt. Plötsligt hittar Leo 

en dörr på sin mage! Han kan gå in och hamnar i en varm värld med trevliga figurer som bara 

gör roliga saker. Leo njuter och stortrivs där, åtminstone till en början. Det är en härlig balans 

mellan verklighet och fantasi i den här boken! 

 

En liten bok om kärlek av Ulf Stark och Ida Björs 

Fantastiskt charmig berättelse om en av de kallaste krigsvintrarna under andra världskriget – 

Fred och mamma längtar efter pappa som är beredskapssoldat och Fred är kär i Elsa. Om 

saknad, längtan, kärlek och om mod. Perfekt som högläsningsbok och bra för alla åldrar!  

 

Mellanåldersböcker 
 

      

 
 

Magisterium Järnprovet av Holly Black och Cassandra Clare 

Två duktiga fantasy-författare samarbetar: och det blir riktigt bra! Järnprovet handlar om 

Callum, som verkligen inte vill komma in på trollkarlsskolan, pappa säger att alla trollkarlar 

är onda. Han gör allt för att misslyckas, men det hjälper förstås inte. Både roligt och 

spännande! 

 

Han & dom av Katarina von Bredow 

Tredje fristående delen i trilogin om livet på mellanstadiet, och nu ska de äntligen börja i 

sexan. Kevin är bokens huvudperson, han är klassens kung och drömmer i hemlighet om 

Alicia. Träffsäkert och trovärdigt! 

 

 

 



Psst! Av Annette Herzog och Katrine Clante 

I denna underfundiga och finurliga seriebok berättar Viola öppet och nyfiket om sitt liv och 

sin vardag och om livets små och stora frågor. Boken är väldigt fint gjord! 

  

Men finns ändå av Petter Lidbeck 

Elvaåriga Bianca får en dag reda på att kvinnor i hennes släkt har en särskild egenskap: de kan 

göra sig osynliga. Mamma och mormor varnar – håll det hemligt, du kan råka illa ut! Bianca 

försöker nog men lyckas inte, och förresten är de själva inte så hemliga. En rafflande historia i 

högt tempo! 

 

Spirit animals 1: Vild av Brandon Mull 

Första delen i en ny fantasyserie. Här finns fyra olika huvudpersoner, barn i elva-årsåldern, 

som var och en har frammanat legendariska andedjur som sina följeslagare. Snart hamnar de 

mitt i händelsernas centrum i världen där olika härskare slåss mot varandra. Vilken roll kan 

barnen spela i allt detta?  

 

Ett hjärta av guld av Åsa Storck 

Moa bor hos fosterföräldrar eftersom hennes mamma mår dåligt och är på behandlingshem. 

Hon längtar, men hennes mamma sviker henne igen. Det här är en lite sorglig bok som är 

välskriven och angelägen. Det finns många bra människor omkring Moa och på slutet finns en 

ljusning. 

 

Gengången av Ingelin Angerborn 

En till mysrysare av författaren som specialiserat sig på genren för mellanstadiet. Ellinor får 

ett vackert smyckeskrin på en loppis: ”det är gratis för rätt person”, säger den gamla damen 

som säljer. Vad menar hon? Snart börjar det hända saker. Spännande, och så lite kärlek när 

Ellinor och Oliver möts. De två hjälps åt att lösa mysteriet. 

 

Ungdomsböcker 
 

        

   
 

Ett folk utan land av Marchetta, Melina 

Om Finnikin som, liksom så många av hans folk, lever ett kringflackande liv i exil. 

Hemlandet Lumatere är drabbat av en förbannelse och ingen kan återvända. Endast landets 

rättmätiga tronföljare kan gå mot mörkret – men har denne överlevt? En spännande och 

gripande fantasyroman! 

 



Snöstormen av Sofia Nordin 

Rut och hennes två syskon och pappa är på skidsemester. När pappa farit iväg för att hämta 

sin nya tjej på stationen blir det snöstorm, och så strömavbrott och ingen mobiltäckning… Det 

finns ingen mat i stugan – vad ska de göra? Trovärdigt och spännande. 

 

Odinsbarn av Siri Pettersen 

En storslagen fantasyroman med rötter i den nordiska mytologin. Hirka saknar något som alla 

andra har, hon är ett odinsbarn, ett svanslöst odjur från en annan värld. Sådana för med sig 

röta och död. Gamla maktkamper, krig och våldsamheter – berättelsen om Hirka är ett episkt 

och storslaget äventyr. 

 

Fangirl av Rowell, Rainbow 

Cath och Wren är tvillingar och börjar på samma college. Båda är alldeles galna i en bokserie 

om Simon Snow, men det är Cath som ivrigast fortsätter med deras hobby: att skriva 

fanfiction. Wren vill testa allt som har med college-liv att göra och Cath känner sig utlämnad 

och ensam. Rolig och smart amerikansk ungdomsroman med bra karaktärer. 

 

Den unga eliten av Marie Lu  
Adelina är en överlevare, men hon är märkt av en sjukdom som dragit fram över världen. Andra 

som överlevde farsoten har fått särskilda gåvor. Många är rädda för dem, de ryktas att de vill ta 

makten. Är Adelina en av dem? Vad ska hon göra med det mörker som fyller hennes inre? En 

spännande fantasyroman. 
 

Korpmåne av Therese Henriksson 

En ungdomsbok i norrländsk glesbygdsmiljö. Seth och Saga har sina hemligheter, de dras till 

varandra och så sakteliga blir det allt mer spännande. Övernaturligheter, men också om 

identitet, självkänsla och om kärlekens kraft. 

 

Livets outgrundliga mysterier av Benjamin Alire Sáenz 

Två femtonåringar från två helt olika familjer blir vänner och genom sin vänskap lär de sig 

mer om sig själva och om livet, om kärleken, om hur människor kan reagera så olika på saker.    

 

Nästan som Zlatan av Johanna Nilsson 

Johan vill komma in på fotbollsgymnasiet men inser att han måste plugga otroligt mycket för 

att klara det. Hur ska han orka? Kanske hjälper det att han träffar Ella. Kort och lättläst! 

 

Den ökända historien om Frankie Landau Banks av E. Lockhart 

Frankie blir tillsammans med skolans snyggaste kille men upptäcker snart att det är ganska 

trist. Hon vet att hennes pojkvän är medlem i ett hemligt sällskap i skolan men inga flickor är 

välkomna att bli medlemmar. Frankie kan inte låta bli att snoka och försöka bli sällskapets 

mest hemliga och ökända medlem. Smart och spännande med en hjältinna som man aldrig 

glömmer. 

 

Den blomstertid nu kommer av Marie-Chantal Long 

Fred lockas med på ett rånförsök som misslyckas och under flykten händer bara fel saker och 

ångesten stegras. Spännande från första sidan, en mycket trovärdig och bra historia. 


