
 

 

 

 

Julklappsböcker! 
Höstens bästa böcker sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket. 

 

Bilderböcker 

 

 
 

Ninna och sjukhusfåglarna, Matilda Ruta  
Matilda Ruta har skapat en av årets vackraste bilderböcker inspirerad av barnen som hon träffade på 

Gävle sjukhus lekterapi. Finstämd berättelse om hur det kana vara att behöva vara lite längre på 

sjukhus.   

 

Alla går iväg, Eva Lindström 
Det är som vanligt. Alla går iväg och Frank blir ensam men med hjälp av hans annorlunda recept på 

marmelad så lockar han hem kompisarna. Bilderbokskonstnären Eva Lindström är som vanligt gåtfull, 

rolig och helt egen. 

 

Jag och ingenting, Kitty Crowther  
Lilas mamma har gått bort och pappans sorg är så stor att han inte kan vara närvarande för Lila. Lila 

har tant Nelli som tar hand om henne men också Ingenting, Ingenting finns alltid där för henne. Fint 

och hoppingivande om sorgen efter en älskad familjemedlem som gått bort för tidigt. 

 

Nu är det sent, Emma Adbåge 
Mamman säger att nu är det sent, för sent för att leka, för sent för att läsa något mer än en väldigt kort 

bok. Men för barnet kanske sent betyder något annat? Underbar bok om barn och vuxnas olika 

tidsuppfattning av bilderbokskonstnären Emma Adbåge. Augustnominerad.  
 

Just nu har vi varandra, Sara Bergmark Elfgren & Maria Fröhlich  
En tänkvärd bok om tid! Hur kan tiden gå så långsamt när man väntar och så fort när man har roligt? 

Skriven som ett samtal mellan ett barn och hens mamma. Vardagsfilosofisk och väcker lätt samtal. 

 

Om du skulle fråga Micha, Viveka Sjögren 
En viktig och aktuell bok om en pojke och hans familj på flykt från krig. Starka och överraskande 

bilder och den knappa texten skildrar tonsäkert barnets känslor. 
 

 



 

 

 

Sabelles röda klänning, Marina Michaelidou-Kali & Daniela Stamatiadi  
Ännu en fin bilderbok om ett barn som tvingats lämna sitt hemland. Fin och enkel om Sabelles längtan 

efter mormor och saknaden efter sitt hemland. Kan man verkligen bli glad igen när saknaden är så 

stor?  

 

Superglada magiska skogen, Matty Long 

En episk fantasyberättelse i skruvad bilderboksform som passar fantasyälskare i alla åldrar. 

Fem utvalda hjältar ger sig ut på ett farligt äventyr för att ta tillbaks de mystiska 

livskristallerna! Stor humor och igenkänning för fantasyläsare. 

 

Allra bästa julen?, Chih-Yuan Chen 
Lilla Björns familj har det tufft ekonomiskt, tyvärr räcker inte pengarna till några julklappar i år.  Men 

på Juldagen finns det ändå paket under granen, hur har det gått till? Om man har varit en uppmärksam 

läsare så kan man nog lista ut vem som har varit den hemliga tomten! Fint och hjärtknipande om julen. 

 

Minstingen, Isol 
Alma-pristagaren Isols senaste bok är en längre bilderbok som handlar om när ett barn kommer till en 

familj. Som om bebisen vore en alien från yttre rymden beskrivs det nya livet i familjen. Det är roligt 

och tänkvärt om att vara eller känna en ny liten människa. 

 

 

 

 

Kapitelböcker 6-9 år 

  

 
 

Jag är inte en Loser, Barry Loser (Jim Smith) 
Knasigt och riktigt kul om Barry och hans bästis Bundis som är kungarna på skolgården tills den nya 

killen Darren dyker upp och mobbas. Barry bestämmer sig för att ge igen och sätta dit den där Darren. 

Tyvärr har han väldigt knäppa idéer och allt blir nästan bara värre för Barry. Tokroligt för alla men 

säkert för barn som gillar böckerna om Kapten Kalsong. 

 
 

 

 



 

 

 

Bosse flyttar in, Åsa Karsin   
Gullig och rolig bok om att längta efter en hundvalp och lyckan men också vardagen med en liten 

valp. Lite fakta om hundar och hur man sköter dem blandas in i berättelsen och många charmiga 

illustrationer förgyller läsningen. 

 
Ishavspirater, Frida Nilsson 
Storslagen äventyrsbok som väcker många tankar om gott och ont, mod och girighet. Storasyster Siri 

ger sig iväg på en farlig resa för att försöka rädda sin lillasyster som blivit kidnappad av den 

skrämmande piraten Vithuvud. Den här boken kommer att bli en högläsningsklassiker! Passar duktiga 

läsare från trean och uppåt. 

 

Drakens dom: (Gyllene skålen, Ruinstaden 1), Peter Gotthardt  
Månstråle förvisas till jorden för att leta efter den gyllene skålen som blivit stulen från himlapalatset. 

Väl nere på jorden träffar hon en Fem, en vallpojke som erbjuder sig att hjälpa henne mot att hon ger 

honom sina guldörhängen. Månstråle och Fem är väldigt olika men tillsammans med den roliga apan 

Kokoro ger de sig iväg på ett fartfyllt äventyr. 

 

Klappsnapparna och Charlie, Per Simonsson, Stefan Roos & Lars Rudebejer 
Kul för de barn som tyckte om filmen tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter. Charlie som är åtta år får 

äntligen reda på vem hennes pappa är, det visar sig att han är medlem i en tjuvliga, klappsnapparna. 

Den mycket förvånade pappan tar sig an Charlie och lär upp henne så att hon också blir medlem i 

tjuvligan. Genomillustrerad och lättläst. 

 

Hemligt: Jördis hjärta Harry, Elin Lindell 
Böckerna om Jördis är roliga och Elin Lindell är så bra på att beskriva känslor och vardagens små 

katastrofer. Jördis har insett att hon är kär i Harry! Nu råkar det vara så att ingen vet att Harry och hon 

är vänner för de träffas i hemlighet. Harry är inte så populär i klassen och Jördis bästis hatar killar. Om 

att våga stå för sina känslor och ställa upp för en kompis man gillar.  

 

Ariol, en liten åsna som du och jag, Emmanuel Guibert & Marc Boutavant 
Den lilla åsnan Ariol är en charmig figur som är lätt att gilla. Här finns korta fristående kapitel om 

hans vardagsliv som utspelar sig mest i skolan. Rolig och charmig snabbläst seriebok för barn från 

lågstadiet till mellanstadiet. 

 

Mandelhjärtat, Kerstin Lundberg Hahn 
Oscar får han plötsligt en sån hundlängtan! Om han bara fick en egen hund! Men Oscar ska få ett 

syskon då tycker inte hans föräldrar att det passar med valp just nu. Det uppstår också lite trassel med 

Oscars två bästisar, Bie och Hugo. Ja, Bie är egentligen Oscars tjej men de umgås mycket tillsammans 

alla tre. Men nu så känns det som om Bie och Hugo träffas mycket själva, är det så att de har blivit 

kära i varandra? Roligt om vänskap, svartsjuka och hundlängtan.  

 

Skorstensjul, Mårten Sandén & Lina Bodén 
Årets adventsbok handlar om tre barn som rymmer från ett barnhem och åker till Stockholm. På 

Stockholms Central träffar de en snäll äldre herre som tigger och som inte verkar minnas vem han är. 

Ett barn kommer fram till dem och erbjuder en sängplats och så blir de tre barnen inblandande i ett 

spännande och mysigt äventyr med skorstenbarnen och den snälla kvinnan Miriam som äger en 

antikaffär i Gamla stan och Niklasson, uteliggaren som lider av minnesförlust. Perfekt högläsning 

inför julen. Underbara bilder av ett vintrigt Stockholm. 

 

 



 

 

Mellanåldersböcker 9-12 

   

 
 

 

Nour och den magiska drycken, Alexandra-Therese Keining & Peter Bergting 
Nour har inga vänner dessutom blir hon mobbad av skolans elakaste barn för att hon är annorlunda. 

Men en dag möter hon en mystisk kvinna som ger Nour ett speciellt te som ska ge henne magiska 

krafter om hon dricker det vid midnatt. Med Nours nya krafter blir allt såklart annorlunda. En av årets 

bästa barnserier. 
 

Dödens bröder (Opus Olson), Åsa Lind & Johan Unenge 
Virriga Opus Olsson får för sig att skolans vaktmästare har blivit kidnappad. Han bestämmer sig för 

att ta reda på vad som har hänt och hamnar i alla sorters trubbel. Det är kul, lättläst och med roliga 

illustrationer som lyfter berättelsen. 

 

De tysta stegen bakom, Jonna Björnstjerna 
Riktigt bra rysare om Elsa som flyttat till Ellesbo herrgård som hennes föräldrar planerar att göra om 

till ett pensionat. Men det visar sig att det stora huset har en mörk historia och Elsa är den enda i 

familjen som kan se att det spökar. Tyvärr är det inte ett snällt spöke och det blir läskigt och farligt för 

Elsa. Kusligt och de få snygga illustrationerna förhöjer spänningen. 

 

Kurragömma, Petrus Dahlin 
Astrid åker med sin mamma på semester till en liten by i Spanien. Men mamman blir jourinkallad till 

sitt jobb och Astrid bestämmer sig för att vänta själv i den hyrda stugan som ligger avsides bortom 

byn. Det är skrämmande att vara själv men läskigast av allt är de mystiska barnen som vill leka 

kurragömma med Astrid. Väldigt spännande, läs bara om du vågar! 

 

Ada Goth och mysteriet på Gasta Gorma herrgård, Chris Riddell 
Charmigt om den moderlösa flickan Ada Goth som bor ensam med sin sörjande far i en stor herrgård. 

Ada känner sig mycket ensam men så träffar hon en liten spökmus och tillsammans dras de in i ett 

äventyr i det stora huset. Kul, lagom spännande och snygga illustrationer.  

 

 

Det som hände i källaren, Rebecka Åhlund 
Ella ska börja sjuan men efter sommarlovet är inget som vanligt. Bästisarna vill bara vara med Isabella 

i 9:an och Ella får inte vara med. Men så blir Ella bjuden ner till Isabellas källare där kompisarna har 

börjat hänga på kvällarna. Det pratas om att det alltid händer mystiska saker kring Ella. Men det som 

händer i källaren har ingen väntat sig. Böckerna om Ella är så bra för att de innehåller mycket mer än 

läskiga spöken, här finns riktiga karaktärer och relationer som får ta plats i berättelsen.  

 

 



 

 

Jan Svensson, Johanna Lindbäck 
Jans pappas kille har fått ett jobb i Umeå så familjen flyttar från Stockholm, från mamma och från alla 

kompisarna. Både Jan och hans syster är inte helt med på det och det blir ganska jobbigt att börja om i 

en ny skola. Hur ska man vara i ett helt nytt sammanhang och hur gör man för att få nya kompisar? 

Den varma familjeskildringen och skildringen av att vara ny i skolan och av ny trevande vänskap är 

riktigt bra.  

 

Knockad Romeo, Johan Rundberg 
Tolvåriga Movits är skyldig sin bästa kompis en stor tjänst så han går med på att vara med i en 

teateruppsättning tillsammans med grannskolan. Tyvärr lottas pjäsens roller och Movits får spela 

huvudrollen, Romeo! Inte nog med det, det visar sig att bästisen är kär i pjäsens Julia, oturligt nog blir 

Movits också det. Roligt och mycket dramatik både på och utanför scenen.  

 

Asgård, sagor ur den nordiska mytologin, Sofi Hjort & Karl Johansson 
En spännande sagosamling om den nordiska mytologin. Många och snygga illustrationer och vissa 

kapitel är i serieform. Den här boken kan locka många nyfikna läsare från årskurs tre till och med 

högstadiet.  

 

Den gömda koden (Curly Bracket), Johan Wendt & Tor Moström & Peter Bergting 
En serieroman som är en blandning mellan faktabok om datalogiskt tänkande och ett spännande 

äventyr i en mörk framtid där datorer och kod styr alla människor? Spännande och med grymma 

illustrationer av Peter Bergting. 

 

 

 

 

Ungdomsböcker  

 

 
Mycket mer än en puss, Mårten Melin 
Isa och Manne har en hemlig klubb, inte en barnslig mysterieklubb som de hade när de var små, nu har 

de en hångelklubb. Det här är en finstämd bok om sex för läsare i tidiga tonåren. Mårten Melin skriver 

bra och respektfullt om alla de tankar på sex och kroppen som barn i den åldern kan ha. Från 11-12 år. 

 

Som Eld, Sara Lövestam 
Starkt om den första kärleken. Lollos föräldrar har precis köpt ett mångmiljonshus på en skärgårdsö. 

Anna har alltid tillbringat somrarna på samma ö med sin pappa, de bor i ett skruttigt litet sommarhus 

som tillhört familjen i generationer. De till synes olika tjejerna möts och blir kära men Lollo får svårt 

att stå för sin kärlek. Om att våga stå för den man är och för den man älskar. 

 



 

 

 

Änglafall, Susan Ee 
Sex veckor efter att änglar har stigit ner från himlen och attackerat jorden med följden att miljoner har 

dött, städer är förstörda och ingen vet varför det skett. Det handlar om tonåringen Penryn som försöker 

hålla sin lillasyster och mamma vid liv. Men så blir lillasyster tagen av några änglar och Penryn måste 

samarbeta med en ängel. Han kan kanske hjälpa henne att få tillbaks Penryns lillasyster? Väldigt 

spännande och högt tempo.  

 
Eld, färg, ett, Jenny Valentine 
Iris får träffa sin pappa för första gången. Han är döende och inte alls som mamma har beskrivit 

honom. Med honom får Iris äntligen träffa en vuxen som älskar henne och som hon kan lita på. Iris 

uppväxt med mamman och hennes kille har varit ensam och hemsk. Men Iris har en hemlighet och det 

är att hon tänder brasor när hon behöver tröst. Den här boken är lysande berättad med ett underbart 

språk. En riktig roman, läs den! 

 

Athena, Marta Söderberg 
Spännande dystopi där vi får följa Benjamin och Maya som båda tvingas att bli rekryter i Athena. De 

tränas på hemlig ort för att bli specialagenter åt den onda makten. De som inte klarar träningen 

försvinner. Det är välskrivet, spännande och otäckt. Slutet bäddar för en spännande fortsättning. 

 
Att vara jag, Anna Höglund 
Bilderbokkonstnären Anna Höglunds underbara illustrerade bok om att vara en ung kvinna är 

fantastiskt. Huvudpersoner betraktar sin omvärld och sig själv med forskande ögon och förmedlar sina 

betraktelser och känslor med allvar. En viktig bok som alla unga kvinnor borde läsa. 

 

Sagan som Turid, Elisabeth Östnäs 
Den här boken handlar om Turid som är kungadotter under vikingatiden, Turid ska giftas bort med en 

man i liknande ställning. Turid är egentligen inte alls intresserad av att gifta sig, hon längtar efter 

äventyr och att lära sig att läsa och resa. Henne styvmor vill att hon ska vara Völva men Turid är inte 

så säker på vad hon vill. Hon känner att hon har speciella förmågor men är det Völvans blick hon har? 

Riktigt spännande och passar från sexan och upp till nian.  

 

En sång till Ella, David Almond 
En spännande och annorlunda berättelse om vänskap och kärlek och ungdomens särskilda livsglädje. 

Ella och hennes vänner träffar en karismatisk man som spelar ljuvlig musik och påverkar alla han 

möter, det är som om alla blir förälskade i honom men främlingen har bara ögon för Ella. En 

annorlunda återberättande av legenden om Orfeus och Eurydike.  

 
En planet i mitt huvud, Sally Gardner 
Femtonårige Standish Treadwell bor med sin farfar i ett framtida dystopiskt Mödernesland. De är 

oönskade och kan knappt klara livhanken. När den nyfunna vännen Hector försvinner måste Standish 

ta mod till sig och utmana makten. En originell och oförglömlig berättelse om mod, revolt och 

vänskap. 

 

Iggy 4-ever, Hanna Gustavsson 
Iggy går i åttan och livet är ganska segt. Hon och bästa kompisen hänger mest och betraktar uttråkade 

sin trista vardag. När hennes mobiltelefon går sönder blir vardagen om möjligt ännu tristare. Mamma 

har inte råd att köpa någon ny telefon. Tillvaron ljusnar men kompliceras när Iggy och kompisen lär 

känna nya kompisar i nian. Stor igenkänning och fantastiska detaljer i den här serieromanen som 

passar alla som är eller har varit tonåringar.  

 

 

 



 

 

 

 

Den sommaren, Jillian Tamaki & Mariko Tamaki 
Serieroman om kompisarna Rose och Windy som träffas varje sommar på Awago beach. Flickorna är i 

yngre tonåren och betraktar de äldre tonåringarna på sommarstället med bävan och fascination. Det 

här är sommaren som flickorna lämnar barndomens lekar bakom sig och närmar sig puberteten, 

relationerna till föräldrarna och varandra är inte längre som det alltid har varit. Stillsamt berättad med 

fantastiska bilder. Från 12 år och uppåt. 

 

 

Faktaböcker  

 
 
Var kommer maten ifrån?, Madeleine Söder 
Pedagogisk bok för matintresserade barn där vi får följa Aron som besöker en bondgård, ett bageri, en 

hönsgård, en biodlare och andra matrelaterade platser och människor. Riktigt bra för att läsa högt för 

yngre barn eller läsa själv för nyfikna matnördar som är duktiga på att läsa.  

 

Engelska bildordboken, Anna Ribbing & Mia Nilsson 
Många barn är nyfikna på det engelska språket som de möter till vardags i film, tv och andra medier. 

Här får de chansen att fylla på sitt ordförråd. Rolig bok med knasiga illustrationer att bläddra många 

gånger i. 

 

Jordens rekordbok, Jens Hansegård & Anders Nyberg 
I den här boken kan du lära dig bland annat om jordens största vulkan, jordens mjukaste djur, jordens 

giftigaste djur, jordens högsta träd. Lättläst, imponerande fakta och med roliga illustrationer. 

 

Professor Astrokatt i rymden, Dr Dominik Walliman och Ben Newman 
Supersnygg bok fullspäckad med fakta om rymden, rymdforskning och spekulationer om människans 

framtid i rymden. Passar en läsvan rymdfantast eller att läsa högt för nyfikna barn från sex år och 

uppåt. 

 

Djur i natten, Camilla de la Bédoyère 
Häftig bok om djur som trivs bäst i mörkret, många bilder och faktarutor med förvånande och 

kittlande fakta att försjunka i.  

 

Så funkar det! (Hemma och runt omkring), Mats Wänblad 
Äntligen kan man få reda på hur allting funkar hemma! I den här matnyttiga boken, får man reda på 

saker som man undrat över och sånt som man aldrig tänkt på. Frågor som: Hur funkar egentligen 

brödrosten? Hur får vi vatten i kranen hemma? Den här boken passar alla barn som har börjat läsa 

själva men kanske bäst från mellanåldern eller att för läsa högt för yngre barn. 

 

Vikingar, Mats Vänehem 
En faktabok om vikingar där man får följa arkeologer som hittat vikingafynd vid ett vägbygge och 

genom de fynden berättar författaren, arkeologen och illustratören Mats Vänehem allt om hur vikingar 

levde förr i tiden. Pedagogiskt berättad med många och detaljerade illustrationer.  


