Julklappsböcker!
Ett urval av höstens bästa böcker sammanställd av bibliotekarierna Clarisa och Ingalill på
Medioteket.

Bilderböcker

Åka buss, Henrik Wallnäs & Matilda Ruta
En katt och hans mamma måste lämna sitt land och pappan och ge sig iväg på en skrämmande resa på
grund av krig. Matilda Rutas underbara bilder lyfter den här berättelsen om barn på flykt och Henrik
Wallnäs livliga språk lyckas med att inte skriva läsaren på näsan och öppnar för egen tolkning.

Det var inte jag! sa Robinhund, Alice Lima de Faria
Det är lätt att känna med Robinhund. Det blir ofta fel på förskolan och alla skyller på honom hela
tiden för trots att det kanske var han som sparkade hårt på bollen så var det inte meningen att bollen
skulle träffa Uffe. Det är bara storebror som förstår hur det kan bli. Utmärkt för samtal i förskolan och
förskoleklass om att förstå varandra när det uppstår konflikter och små katastrofer.

Vi smular vi härmar en gök, Lina Ekdahl & Emma Hanquist
Poetiskt, fartfylld och rolig bilderbok om att vara barn idag. Ett ovanligt tilltall i vi-form läses som en
kör av barnröster som skildrar barnens tillvaro där leken avbryts både inne och ute av de vuxnas
tillsägelser. Fint om fantasi, lek och inspirerar kanske till kollektivt skapande?

Simbassängen, JiHyeon Lee
En pojke och en flicka möts under vattnet i en bassäng i ett badhus. Trots de andra bullriga
badgästerna finner de en egen annorlunda värld i djupet av simbassängen. Verklighet och fantasi möts
i denna vackra och ordlösa bilderbok.
Snart blir det roligt, Emma Adbåge
Genial bilderbok om känslorna och stämningen inför ett kalas. Hur pirrigt och roligt det kan kännas
när man ska göra sig fin. Fförväntningarna är i topp men sen när kalaset väl börjar så blir det kanske
inte lika roligt som man föreställt sig.
Djur som ingen sett utom vi, Ulf Stark & Linda Bondestam
Överraskningar och hisnande känslodjup i både text och bilder om missanpassade fantasidjur. Så roligt
och sorgligt med vackra, originella färgrika bilder som gifter sig fint med Ulf Starks ordkonst.

Björnen som inte var där, Oren Lavie & Wolf Erlbruch
Filosofisk och väldigt rolig bok om en Björn som upptäcker sig själv och sin omgivning. För dig som
gillar absurda och kluriga böcker fylld med tankeväckande möten. En liten pärla!

Veckan före barnbidraget, Elin Johansson & Ellen Ekman
Många barn kan säkert känna igen sig i den här boken om en påhittig mammas och ett barns upptåg
under veckan före barnbidraget då den lilla familjens pengar inte räcker till. Allt det roliga andra barn
får göra som badhusbesök och bio försöker mamman återskapa hemma och med lite lek, fantasi och
uppfinningsrikedom blir det skoj ändå.
Mitt bland stjärnor, Lotta Olsson & Olof Landström
En rolig och medryckande berättelse om jordens uppkomst. Underbart språk på rim som både är
ljuvlig och rolig att läsa högt. Bilderna är skapade av den älskade bilderboksmästaren Olof Landström.

På natten flyger vi, Hannah Arnessen
Om dagarna är barnen vanliga barn som stretar på i vardagens lunk men på natten! Då flyger barnen
och lever ut sina drömmar. Vacker bilderboksdebut om nattens och fantasins möjligheter.

Räven, Farfar och jag, Xu Lu & Zhu Chenglian
En pojke minns sin uppväxt hos sin farfar som var skogsvaktare i en liten bergsby i Kina. Farfadern
var älskad och respekterad av både djur och människorna i byn och skogen runtomkring. Vackra
bilder och en finstämd enkel berättelse om livet på landet förr och värmen mellan djur och människor.

Pudlar och pommes, Pija Lindenbaum
Hundarna Ullis, Ludde och Katta tvingas att lämna platsen där de bor och ger sig iväg på en resa över
havet för att hitta ett nytt ställe. Men på det nya stället bor det redan några andra hundar. Kommer
Ullis, Ludde och Katta få stanna? Underbar, varm och rolig bilderbok som man kan använda för att
diskutera vår samtid och kanske sprida lite empati och tolerans.

Kapitelböcker 6-9 år

Bella Donna, Ruth Symes
Bella Donnas största dröm är att bli en häxa men på barnhemmet har man varnat henne för att det kan
skrämma bort adoptivsugna föräldrar. När det äntligen dyker upp en kvinna som Bella Donna
verkligen vill ha som mamma bestämmer hon sig för att låtsas vara en vanlig flicka. Men det är inte så
lätt att låtsas vara någon annan än den man är innerst inne. Och vill Bella Donnas adoptivmamma
verkligen ha en vanlig tråkig tjej? Mysig och rolig läsning om att följa sina drömmar och våga vara sig
själv.

Harry, Gunnar och hemligheten, Sofia Nordin & Kajsa Gordan
Det är sommarlov och Harry och hans bror Gunnar ska campa med mamma. Det känns kul och
spännande men när de tillsammans med en tuff kompis tar sig in i kiosken och snattar en hel låda
kexchoklad blir allt bara jobbigt. Gunnar önskar att det fanns ett bra sätt att ställa allt till rätta, han
ville inte vara med på snattningen och nu måste han ha en hemlighet för mamma och för hans kompis
Lotten som också bor på campingen.

Monstret i natten och Monstret på cirkusen, Mats Strandberg & Sofia Falkenhem
Mysryslig berättelse om en pojke som känner sig ensam bland sina jämnåriga men när han förvandlas
till ett monster hittar han ett sammanhang och nya kompisar att höra till. Kul och spännande med fina
illustrationer. I andra boken kämpar pojken Frank och hans nya monsterkompisar mot den onda
clownen Kryger som fångar monster och tvingar dem att slava på hans cirkus.

En förtrollad jul, Siri Spont & Alexander Jansson
Martha vet inte vad hon ska känna när familjen tar emot en flyktingpojke i hennes ålder som får bo
hemma hos dem och dessutom flyttar in i hennes rum. Pojken är en släkting till Marthas mamma och
han har flytt från sitt land på grund av kriget som pågår där. En kalenderbok i 24 kapitel att läsa högt
fram till jul. Ganska mycket vardag, syskontjafs, längtan efter frånvarande föräldrar, hamstrar,
kompistrassel och till sist lite julmagi.

Nina börjar skolan, Emi Guner
Det här är en sådan där både enkel och hjärtevarm bok om hur det kan vara den allra första tiden i
skolan. Tänk att börja första klass! Och allt är stort och nytt och det är väldigt pirrigt. Vi följer Nina
den första terminen – det finns så mycket som är spännande. En finfin högläsningsbok eller att läsa
själv.
En myras liv, Linn Gottfridsson & Emma Adbåge
Perfekt högläsningsbok för sexåringen eller egenläsning för duktiga läsare i ettan. Vi får följa Myran
och hans vardag i förskoleklassen med kompisar, föräldrar som bråkar och alla tankar och funderingar
som han bär på.
Emres handbok i konsten att skaffa sig vänner och Emres handbok i konsten att bli känd Siri
Spont & Jonna Björnstjerna
Emre längtar efter en egen kompis. När Ömer börjar i klassen så blir det kaos direkt, han menar inget
illa men hans upptåg förvandlas till katastrofer varje gång. Men Emre ser att Ömer är en snäll kille
egentligen och försöker bli hans vän. I andra boken om Emre försöker Emre bli lite mer synlig än han
varit hittills. Ömer föreslår såklart att han ska bli en youtube-stjärna! Eller kanske är det Emres tjocka
katt som blir det? Roliga och snabblästa böcker som kan bli en favorit för alla barn som gillar dagbok
för alla mina fans.

Spöksystrar - Flickan på kyrkogården & Ett spöke i klassen, Mårten Melin & Hanna
Granlund
Ny lättläst bokserie om Nilla som får en ny kompis som råkar vara ett spöke. Trots att hon är död får
hon ändå börja i samma klass som Nilla. Fina illustrationer, roligt och snabbläst.

Ylvania, sagan om ljusbäraren, Ylva Hällen
Fyra ovanliga barn med speciella gåvor är utvalda och kallade för att bekämpa ondskan. Barnen måste
lära sig att bemästra sina gåvor och samarbeta, endast om de arbetar tillsammans kan de
förhoppningsvis besegra den onda Master. Spännande högläsning för låg- och mellanstadiet eller egen
läsning för duktiga läsare från 9 år och uppåt.
Vilmas riktiga kompis, Abby Hanlon
Vilma förbereder sig för skolstart igen och det här året ska hon inte ha med sig sin låtsaskompis Mary
till skolan. I år kanske Vilma kan träffa en riktig kompis? Men det betyder inte att Vilmas kaotiska
fantasivärld är lätt att lämna hemma. Syskonen säger till Vilma att hon absolut inte får vara sig själv i
skolan för då kommer hon inte att få några kompisar. Men har Vilmas storasyskon verkligen rätt?
Roligt, charmigt och med många illustrationer gör att den här boken kommer att nå många läsare i
lågstadiet.
Tvestjärtar och stjärnljus, Mirja Unge
Fanny bor på landet och längtar efter att sommargästerna ska komma, det blir liv och rörelse där hon
annars är ganska ensam. Och bäst av allt är när Finn och Jon äntligen kommer, då händer allt! Det blir
kvällar med stjärnljus, bad och kliande myggbett, öldrickande och festande föräldrar och mitt i allt lite
pyrande förälskelse. En härlig sommarberättelse med poetiskt sprakande språk som inte väjer för
motsättningar, mellan barn och vuxna, fastboende och sommargäster, de som bor i fina hus och andra.

Ronja Rövardotter, Åskväderbarn, Astrid Lindgren
Första delen av Ronja Rövardotter i serieformat baserad på den japanska animerade teveserien.
Skruva den som Henry & Passa som Staffan Olsson, Staffan Bjerstedt
Snabbläst om ett nybildat handbollslag med både tjejer och killar som spelar tillsammans. En enkel
berättelse som rymmer lite handbollsvardag, humor och spänning som kan passa både låg- och
mellanstadieläsare.
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I.R.L. Ilskan, rädslan, livet, Maria Frensborg
En vanlig morgon blir Josef jättearg på sin pappa och skriker att han hatar honom och att han är
världens sämsta pappa. Samma dag som det händer råkar pappan ut för en olycka och hamnar i koma.
Läkarna vet inte om han kommer att vakna upp. På sjukhuset träffar Josef sjuksköterskan Steve och de
pratar om hur Josef ångrar de arga orden han skrek till pappan och diskuterar olika sätt att rädda själen
från kroppen så att man inte ska behöva dö. Tänk om det fanns ett sätt att ladda ner pappas själ och
spara honom i en dator? Spännande och välskrivet!

Du är inte ensam Star girl, Eva Susso & Moa Eriksson Sandberg
Två trettonåringar hittar varandra på nätet och börjar mejlväxla anonymt. Att de bor i olika städer och
kan vara anonyma med varandra gör att de verkligen vågar berätta om sina innersta tankar och känslor
om sina liv. Träffande och stark bok om att våga vara sig själv, kompisar och familj.

Jane, räven och jag, Fanny Britt & Isabelle Arsenault
Underbar grafisk roman om en flicka som är utanför och utsatt av en grupp elaka tjejer i skolan och
hur hon finner tröst och mod i litteraturen. När flickan läser om Jane i Jane Eyre kan hon fly sin gråa
vardag. För alla som någon gång känt sig ensamma och utanför. Ett konstverk!

Lou, kojan, Julien Neel
Äntligen en ny seriebok om Lou. I den här delen är det sommar och Lou befinner sig i mormors
hemby Lervälling. Som vanligt med böckerna som Lou, tänkvärt om kärlek, vänskap och meningen
med livet.

Rollergirl, Victoria Jamieson
En serieroman om Astrid som upptäcker sporten rollerderby men också om vänskap. Astrid och
bästisen Nicoles långåriga vänskap får ett smärtsamt slut när tjejerna växer ifrån varandra och börjar
ha olika intressen. Stor igenkänning, bra karaktärer och en av de bästa serieböckerna vi läst.

Becca, Petter Lidbeck
Mysrysare om barnhemsbarnet Becca som levt ett ensamt liv delvis på grund av sitt ovanliga ansikte
som gör att de andra barnen skyr henne. När hon möter en känd skådespelare på en skogspromenad
och räddar hans liv bjuder han in henne att bo i hans ståtliga hus. Men det händer läskiga saker i det
stora huset och Becca känner sig inte så välkommen av alla i huset.

Brorsan är kung, Jenny Jägerfeld
Måns åker med sin mamma till Malmö. De ska stanna en månad och det känns skönt för Måns att
lämna skolan och Stockholm bakom sig. Så träffar han Mikkel och får äntligen en riktig kompis. De
åker skateboard och har en underbar sommar men så får Mikkel reda på hemligheten som Måns inte
vågar berätta och han blir så och arg och besviken. En av årets bästa böcker. Om att kunna vara sig
själv, roliga minnesvärda karaktärer och riktig vänskap.

Det magiska hjärtat, Kristina Ohlsson
Robertas bästa kompis är allvarligt hjärtsjuk och nu har det blivit akut. Hon måste få ett nytt hjärta och
det finns inte så mycket tid kvar. Roberta hittar en magisk jordglob och det verkar som om den kan
uppfylla önskningar men den kräver mycket av den som önskar sig något. Ska Roberta hinna rädda sin
bästa kompis? Spännande och sorgligt för slukaråldern.

Det vita huset, Petter Lidbeck
Yusef blir glad när han får hänga med de lite äldre ungdomarna nere vid centrum men när de lurar
honom att ta sig in i en fin villa för att ta en plånbok blir den här sommaren riktigt obehaglig för
Yusef. En riktigt spännande och tänkvärd bok.

Sannare än sant, Dan Gemeinhart
Tolvårige Mark ger sig iväg från sitt hem i hemlighet. Han lämnar villospår så att ingen ska hitta
honom innan han har fullföljt sin dröm, att bestiga ett speciellt berg. Mark har med sig sin älskade
hund Beau och tillsammans tar de sig an de svårigheter som uppstår. Det är spännande, tänkvärt och
sorgligt. En perfekt bok för slukaråldern.

Flykten från Kabul, N. H. Senzai
Fadi är bara elva år när hans familj tvingas fly från Afghanistan. Under den farliga resan försvinner
lillasyster Mariam i en folksamling. Familjen är förkrossad men i USA hos släktingarna försöker de
fortsätta sina liv. Fadi som upplever att det som skedde var hans fel försöker finna på sätt att återfinna
systern. Kanske om han vinner skolans fototävling där första priset är en resa till Indien… Det går inte
riktigt som Fadi vill men tack vare hans ansträngningar blir det i alla fall till sist ett lyckligt slut.

Odjuret i labyrinten och andra grekiska myter, Annika Thor
En tjusig bok, härlig att se på och att hålla i! Omslaget, kartorna och Jakob Wegelius fantastiska bilder
är verkligen lockande. Detta är grekiska myter berättade på ett väldigt trevligt sätt, historierna flödar
och här finns många av de kända berättelserna. Om hur allting började, om Ariadnes tråd, om pojken
som flög för nära solen, om kung Midas och många fler.

Vandraren utan ansikte, Andreas Palmaer
Korta skräcknoveller i modern tappning att skrämma sig själv med. Läskig läsning för jullovets mörka
dagar.

Luridiumtjuven, Bobbie Piers
Spännande äventyr om William som har en unik begåvning i att knäcka avancerade matematiska
koder. Han skickas till ett hemligt forskningscenter för att utveckla sin begåvning. Men när han får
reda på mer om hans morfars försvinnande under mystiska omständigheter vet William inte vem han
kan lita på längre. Snabbt tempo och spännande för äventyrssugna.
Mitt år av längtan, Dasha Tolstikova
Dashas mamma åker till USA och lämnar kvar Dasha hos mormor i ett år. Om ett för oss annorlunda
vardagsliv i 90-talets Ryssland. Men samtidigt stor igenkänning i känslor om vänskap, förälskelse och
längtan hos alla som har varit tolv år. Det här är en grafisk bok och form och illustrationer är i en klass
för sig.

Ungdomsböcker

Den tusende följaren, Jenny Milewski
Väldigt spännande och otäckt om 17-åriga Stella som vloggar om sitt liv. Hon har ganska många
följare och hoppas få ett sponsringskontrakt med ett företag som visat intresse. Men då dyker det upp
ett nytt konto på flera sociala medier som på ett skrämmande sätt utger sig för att vara den riktiga
Stella, men med ett mörkare och obehagligt tilltal. När Stella försöker stoppa främlingen blir allting
mycket värre och farligt. För äldre ungdomar.

Vattnet drar, Madeleine Bäck
Riktigt skrämmande och spännande bladvändare om ett litet samhälle och de övernaturliga, onda
krafter som vaknar till liv och sprider skräck. Årets bästa svenska roman? Passar duktiga och lite äldre
läsare.
Innan helgen är över, Kerstin Lundberg Hahn
Sista sommarveckan, en sommarstuga, två systrar och en pojkvän. Redan på vägen till stugan går det
fel när de kör på en kille som står mitt på vägen. Ett dåligt beslut om att köra vidare och smita från
olycksplatsen förföljer systrarna men är det något mer? Vem är det som knackar på fönstret om
nätterna? Kusligt och välskrivet.

Tio över ett, Ann-Helen Laestadius
Kiruna ska flyttas. Och Majas hus ska rivas och de har redan fått nya lägenheter men alla verkar tycka
att det är okej. Men hon vill inte flytta, hon älskar sitt hus och bästa kompisen bor precis bredvid.
Finns det en risk att de inte hinner flytta innan sprängningar i gruvan drar ner deras hus i djupet. Maja
har packat en väska för hela familjen och hon ställer klockan 20 över ett varje natt. Hon måste vara
beredd så att hon kan rädda sin familj. Gripande och lite kärlek hinns det också med! Välskrivet

Bara tre ord, Becky Albertally
Utpressning, kärlek och vänskap är tre ord som beskriver den här varma och mysiga boken om en
Simon som mejlar anonymt med en kille på sin skola. Båda är gay men har inte kommit ut för vänner
och familj ännu. Sakta utvecklas deras hemliga vänskap till en spirande förälskelse. Men när en kille i
skolan råkar läsa ett av mejlen utpressar killen Simon att hjälpa honom få ihop det med hans
tjejkompis, annars avslöjar han honom för resten av skolan.

Vi är en, Sarah Crossan
Tipp och Grace är siamesiska tvillingar. De är sexton år och har alltid varit hemskolade men nu måste
de börja på en vanlig skola. De tycker att det ska bli spännande och läskigt men upptäcker att
förälskelse och vänskap är komplicerat när man sitter ihop med sin tvillingsyster. Allting förändras när
en av systrarna blir sjuk och man diskuterar att dela på dem. Det är inte säkert att båda överlever
separationen. Prosalyrik och gripande om systerskap.

Min bror monstret, Mårten Sandén
Benjamin och hans bror bor själva i en lägenhet i den gråa delen av staden. Sedan pappan försvann har
de fått klara sig själva. Benjamins storebror är stor och kraftig som en farlig jätte men ingen vet att han
inuti är som ett litet barn. Benjamin fixar så att storebror får jobb som livvakt åt områdets aspirerande
gangster. Det går bra så länge storebror håller tyst och gör precis som Benjamin säger. Men jobbet blir
snabbt farligt och tillsammans med den söta tjejen från den lokala mataffären planerar lillebror att ge
sig iväg. Det måste finnas en bättre tillvaro. Annorlunda och riktigt bra!

Ingen normal står i regnet och sjunger, Sara Ohlsson
Mitt i prick om vänskap och kärlek och ja, livet. Bästa vännerna Ella och Charlie har alltid varandra
men så blir Charlie kär i Niki som går i Ellas klass. Allting blir nu helt annorlunda. Otroligt bra om
hur det kan vara när man bara är ihop med någon för att det är något man gör, att ha pojkvän/flickvän
och sen hur hela världen förändras när man drabbas på riktigt av kärleken.
Ormbunkslandet, Elin Bengtsson
Välskriven roman om att bli vuxen, kärlek, vänskap och att hitta sin väg i livet. För den något mognare
läsaren i årskurs nio och för gymnasiet. En av årets bästa böcker!

Ingenting och allting, Nicola Yoon
Detta är en bok om förälskelse och om kärlek. Det är förälskelse med svåra förhinder och kärlek med
väldigt särskilda villkor. Maddy har en ovanlig sjukdom som nästan gör henne allergisk mot
omvärlden, men när Olly flyttar in i grannhuset kan hon inte värja sig. Kan hon riskera sitt liv?
Maddys mamma gör allt för att stoppa henne, allt och kanske alldeles för mycket.

Gå vidare, Rainbow Rowell
Världen som Simon och Baz lever i påminner mycket om Harry Potters. Men Rainbow Rowell lyckas
att fylla den världen med helt egna karaktärer och en annorlunda tvist på berättelsen om det utvalda
barnet som ska rädda världen. Simon och Baz är dödsfiender sedan första skoldagen men tvingas del
rum på (den magiska) internatskolan. Vad Simon inte vet är att Baz under all fientlighet på ytan är
hopplöst förälskad i honom. Mysig kärlekshistoria och lagom mycket action i en magisk värld.

Offside, Annica Wennström
Det här är en till bok om Sebastian som spelar fotboll och som blivit uttagen till elitläger. Även
Leonard får åka – de två som var oskiljaktiga vänner och som var bäst på planen, tillsammans. Men
det var förut. Nu är det avgrunder emellan dem och Sebastian är den som funderar på vad som
egentligen är viktigt i livet. En bok om fotboll, förstås, men också om vänskap, kärlek om att passa in
och om att stå upp för den man är.

Olyckorna tid, Moira Fowley-Doyle
Så länge Cara kan minnas har det hänt olyckor i familjen under oktober månad – det är Olyckornas tid,
och Cara och syskonen är på helspänn. Vad ska hända? Kan det värsta hända den här gången? Trots
extra påsatta skydd överallt i huset och extra tjocka skyddande kläder så händer det olyckor. Förutom
den molande oron är andra känslor i svang, och långsamt växer också insikten om vad det egentligen
var som hände då för länge sedan när allt detta sattes igång.

(M)ornitologen, Johanna Thydell
Moas mamma lämnade henne när hon var två år. Men Moa lider inte för det, hon har det bra med sin
pappa och sin bonusmamma och lillebror. När mamman dyker upp igen fjorton år senare blir det
oväntat jobbigt. Som tur är finns bästa kompisen alltid där. Med humor, fina karaktärer och
språkkänsla berättas den här historien om Moa och saknaden efter en mamma som inte var där.

Tala är guld, Cammie Mcgovern
Amy har cerebral pares och Mathew lider av tvångssyndrom, de går på samma skola och får en
speciell kontakt när Amy bestämmer sig för att lära känna fler människor i sin ålder och anlitar
skolkompisar som assistenter under skoldagen. Matthew och Amy får tidigt en speciell kontakt som
gradvist växer till kärlek. Annorlunda och fin kärlekshistoria.

Faktaböcker

Alla mina sinnen, Valentina Villareal Thibblin & Mia Nilsson
Klurig bok full av matnyttiga fakta om människans sinnen. Synen, hörseln, lukt- och smaksinnet,
känseln och det sjätte sinnet, hur funkar det egentligen. Roliga illustrationer och lätt att läsa för
lågstadiet och mellanstadiet.
Fantastiska fakta om djur, Maja Säfström
En bilderbok/faktabok med fina illustrationer av många olika djur och förvånande fakta om djuren
som är roliga att läsa själv eller ännu bättre tillsammans med andra.
Feminism pågår, Elin Lindell & Sassa Buregren
En viktig bok om feminism för mellanstadiet. Ge bort den till alla pojkar och flickor ni känner så blir
framtiden bättre för alla.

Bygg ditt eget dataspel: Programmera från Scracht, Måns Jonasson
Handbok med bilder och pedagogiska instruktioner för att sätta igång och kunna bygga sitt egna spel
med programmeringsspråket Scratch.

I mitt namn - en bok om att vara trans, Moa-Lina Olbers Croall
Intervjuer med till mestadels unga transpersoner som berättar om sitt liv och sina tankar om
könsidentitet. En viktig bok för alla att läsa om för att förstå och lära sig mer om transpersoners vardag
och upplevelser.
Vad hände när och var? Historisk atlas
Med den här omfattande boken kan man fördriva hela sommaren i historiens bataljer! Fylld av roliga
och annorlunda kartor och tidslinjer. Äntligen kan man begripligt orientera sig i historien.
Djur i djupen, Camilla de la Bédoyère
Många bilder på spännande och monsterlika djur som lever i havets djup. Bladvändare och lättläst för
alla djurintresserade.

Så funkar internet!, Karin Nygårds
Alla barn och vuxna vet vad internet är men hur funkar det egentligen?
Perfekt bok för alla som vill förstå hur allting på internet hänger ihop, vem som kom på internet,
säkerhet och mycket mer.

Slående fakta om hjärtat, Lena Sjöberg
Otroligt många fakta om det livsviktiga organet hjärtat! Fina bilder och lite om kärlek också.

Rösträtt för kvinnor, Sara Teleman
År 1921 fick kvinnor för första gången rösta till Sveriges riksdag. I den här boken får man läsa om de
kvinnor som kämpade för allmän rösträtt och till sist gjorde det möjligt. Enkel text och ursnygga
illustrationer.

Livet: en handbok, Farzad Farzaneh
En tänkvärd bok för yngre barn som innehållet många funderingar om livet som kan intressera barn
idag. Mysig bok att bläddra i och försjunka i med precis rätt tilltal. Passar barn på låg- och
mellanstadiet.

Koko
Koko är ingen bok! Utan ett nytt lyxigt barnmagasin fylld av, boktips, filmtips, speltips, pyssel,
läsning, intervjuer med barn i andra länder och mycket, mycket mer. Tjock och snyggt formgiven
tidning som räcker länge och är tänkt att vara för barn mellan 7-13 år.

Grön i köket, Johanna Westman
En rolig, snygg och god receptbok av matproffset Johanna Westman. Den här innehåller bara
vegetariska recept och recepten är uppdelade efter de fyra årstiderna. Passar för mellanstadiet och upp
till vuxna hemmakockar som är sugna på lite mer grönt till vardags och fest.

Messi – Världens bästa spelare, Michael Part
En lättläst berättelse om fotbolsspelaren Messis barndom och hans fotbollskarriär från spelandet på
gatan med familjen och kompisarna i den argentinska staden Rosario till drömkontrakten med
Barcelona. För barn som gillar böcker som bygger på verkliga händelser och väldigt mycket fotboll.

