
!       

Sommarläsning! Urval av nya böcker för åldrarna 6 till 16 år sammanställd 
av bibliotekarierna Clarisa och Ingalill på Cirkulationsbiblioteket.  

Bilderböcker 

! ! ! ! ! ! !  
  
Allt, Marc Martin 
Genial bilderbok med nedslag över några geografiska platser från världens alla hörn.  
Bilderbokskonstnären Marc Martin fångar dessa utvalda städer och platsers säregenhet med starka 
färger och humor i de fantastiska bilderna. En underbar och nyskapande blandning av faktabok och 
bilderbok för alla åldrar. 

Dagen när inget hände, Beatrice Alemagna 
En regnig dag i sommarhuset, mamma tröttnar på att flickan sitter inne och spelar och skickar ut 
henne. Spelet tappar flickan i en damm! Men den här dagen upptäcker hon en magisk värld ute i 
regnet. Underbar bilderbok om fantasi, den magiska naturen som lekplats och saknad. 

Sagor om natten, Kitty Crowther 
Björnmamman berättar tre sagor för sin lilla unge, tre fantastiska godnattsagor som utspelar sig på 
natten i skogen. Kitty Crowthers egensinniga böcker är alltid varma, annorlunda och vackra. 

Honungsmjölk för tre, Marika Majjala & Tove Pierrou 
En bok om hur det ibland kan vara svårt att leka tre. Kaja har två kompisar som har var sin kanin men 
Kaja får ingen kanin av sina föräldrar och kan inte vara med och leka. Men Kaja har stor fantasi och 
med en liten vit lögn så får hon vara med och leka till sist. Underbart bildberättande! 

Förr i tiden i skogen, Thomas Tidholm & Anna-Clara Tidholm 
Återutgivning av den här fina bilderboken om när skolan kom till byn som ges ut igen för att fira 
folkskolans 175-årsfirande. Vi får möta Jonathan som är sju år när man bestämmer att alla barn ska gå 
i skolan. Han blir glad och förtjust i sin fina skolfröken men pappa och farbröderna är något 
tveksamma till att Jonathan ska gå i skolan och inte hjälpa till lika mycket på gården. 

Anden, döden och tulpanen, Wolf Erlbruch 
Aldrig har väl döden skildrats så vackert och tankeväckande som i årets ALMA-pristagares underbara 
bilderbok Anden, döden och tulpanen. Läs den med barn i alla åldrar. 

Myran, Bisse Falk & Henning Trollbäck 
I den här fina och roliga bilderboken får läsaren följa en myras vardag och uppleva allt om arbetet och 
livet i myrstacken.  



Läsa själv 6-9 år 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Amy, Aron och anden, Ulf Stark  & Per Gustavsson 
En kapitelbok att läsa själv eller för en mysig högläsningstund. Kompisarna Amy och Aron letar efter 
soliga saker på soptippen och hittar en rostig oljekanna som innehåller en ande. Det visar sig att anden 
är en surmulen och ledsen liten typ. Och Amy och Aron gör sitt bästa för att göra honom glad igen. 
Varmt, roligt om att vara annorlunda och glädjen i vänskap. 

Fabers skatt, Cornelia Funke 
Faber är en liten kille vars farfar ska flytta långt bort. Som avskedspresent får Faber en matta med 
underlig text på. När Faber till slut träffar Shaima som kan läsa texten visar det sig att det är en 
flygande matta! Vilken tur att Shaima vill följa med på resorna.  

Jag ska börja i skolan, Annika Lundberg 
En samling berättelser och dikter av välkända författare om skolan. Passar perfekt för småttingar som 
ska börja förskoleklass eller barn som ska börja ettan.  

Den förskräckliga historien om Lilla Hon,  Lena Ollmark & Per Gustavsson 
Lilla Hon är väldigt lättskrämd och det roar hennes elaka klasskamrater. Hon vill så gärna vara med 
och leka i kuddrummet men kamraterna låter henne bara vara med om hon vågar gå upp på skolans 
vind där det ryktas om att det spökar. Lilla Hon vågar för hon vill ju så gärna vara med och leka men 
kamraterna låser in henne på vinden och Lilla Hon får tillbringa natten på skolan. Läskigt och kul med 
fantastiska bilder som både roar och skräms. 

Klubben, Bruno 3000,  Åsa Anderberg Strollo 
Andra boken om åttaårige Bruno som älskar minecraft. En rolig och mysig berättelse om en pojkes 
vardagsliv i dagens Sverige. Det är roligt, knasigt och lätt att känna igen sig i om kompisar, skolan och 
livet i stort.  

Pluto är ingen planet, Annelie Drewsen & Mia Maria Güttler 
Om att vara annorlunda och känna sig ensam i skolan. Edvin har det inte lätt, han är inte som de andra 
barnen. En dag kommer en ny flicka till klassen och hon verkar kunna lika mycket om rymden som 
han kan. Har Edvin äntligen hittat någon som förstår honom och som kan bli en riktig kompis som 
förstår? 

Min vän Pax, Sara Pennypacker  
En underbar och gripande berättelse om sorg, vänskap och försoning. Peter förlorade sin mamma i en 
olycka när han var sju år. Nu är han tolv och står i begrepp att förlora sin närmsta vän, räven Pax som 
han tog hand om då Pax var en liten övergiven rävunge. Pappa måste ut som soldat i kriget och Peter 
ska bo hos farfar – men där är Pax inte välkommen. Pax ska släppas ut i det fria. Så snart det är gjort 
känner Peter hur fel det var, hur ska Pax klara sig? Han ger sig iväg för att hitta Pax igen – och så får 
vi följa både Peter och Pax, på väg mot varandra genom vildmark och med de framryckande striderna 
hotande i fjärran.  



Vedra &  Krimon- Beast Quest-börja läsa, Adam Blade  
Lättläst och fängslande. Beast quest börja-läsa är helt enkelt lika mycket action och monster men 
mindre text, luftigare layout och med illustrationer i färg. Tom och Elenna jagar monster och kämpar i 
den eviga kampen mot den onda trollkarlen Malvel.  

Bosse går till doktorn, Åsa Karsin 
En ny bok om den otroligt charmiga hunden Bosse. I böckerna om Bosse får man lära sig fakta om 
hundar och i den här boken handlar det om ett veterinärbesök. När många böcker som blandar fakta 
och fiktion ofta känns torra och tråkiga så får Åsa Karsin mycket liv i berättelsen och det är svårt att 
låta bli att roas av gulliga hundvalpen Bosse. 

Monstret och människorna, Mats Strandberg & Sofia Falkenhem 
I den sista boken om (den väldigt gulliga) hamnskiftaren Frank har människornas rädsla för monster 
och det okända drivits dem till absurda åtgärder för att kännas sig trygga. Jakten på monstren blir 
alltmer hänsynlös. Hur ska Frank och hans vänner ta sig igenom detta? Spännande och lättläst om att 
vara annorlunda och inte passa in bland vanliga men att hitta hem hos andra som är annorlunda. 

Läsa mer 9- 12 år 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Anton och andra katastrofer, Gudrun Skretting 
En rolig och klurig bok om Anton som funderar mycket på livets mysterier. Anton och pappa lever 
ensamma, mamma dog för många år sedan och kanske är det dags för pappa att träffa en kvinna? 
Anton och hans bästa vän Ine bestämmer sig för att fixa en tjej åt pappa och det leder till många roliga 
och oväntade situationer för Anton och för hans stackars ovetande pappa.  

Varulvens hemlighet, Kristina Ohlsson 
Ny efterlängtad bok av Kristina Ohlsson och andra boken om Herbert och Sally som vi träffade i 
Zombiefeber. Den här gången dyker det upp skrämmande hundlika varelser och är det en pyroman 
som är i farten i Edsala? Herbert och Sally försöker ta reda på vem som ligger bakom de anlagda 
bränderna. Riktigt spännande för mellanåldern. 

Superdövis, Cece Bell  
Cece blir döv som liten efter en sjukdom och i den här boken får vi följa hennes liv med hörapparater, 
skolstart och kompisar. Underbar självbiografisk serieroman om att vara annorlunda och våndorna 
med vänskap och allt som hör barndomen till. En av årets bästa barnböcker! 



Spetälskesjukhuset, Camilla Lagerkvist 
Camilla Lagerkvist är en mästare på att skriva bra karaktärer i mellanstadieåldern. Den här boken är en 
perfekt blandning av mysrysare, vänskap, tidsresor och lite kärlek. Elly tillbringar sommaren hos 
farmor. I närheten av deras hus finns ett gammalt spetälskesjukhus som Elly är lite nyfiken på. När 
hon smyger in i huset träffar hon en sjuk flicka. Var kommer hon ifrån? 

Spökflickan, Katarina Genar  
Annas föräldrar bestämmer sig för att lämna Stockholm och flytta ut till landet. De har köpt ett stort 
gammalt hus i ett litet samhälle och Anna är inte glad. Hon har lämnat sin bästis och saknar sitt gamla 
liv. Ganska snart upptäcker hon att det går rykten om att det spökar i hennes nya hus och Anna 
drömmer flera drömmar om flickan som bodde i huset för många, många år sen. Lite läskigt, 
trovärdiga karaktärer, snabbläst och välskriven.  

Nattgästen, J. A.  Darke 
Hamid ska vakta sina yngre kusiner i morbroderns stora villa. Till en början går det bra men snart så 
hör han mystiska ljud från övervåningen där kusinerna sover. När han går upp till hans rum berättar de 
om den återkommande drömmen som båda har, om en clown som stirrar på dem och skrattar åt dem. 
Men om båda har samma dröm är det verkligen en dröm då?  Läs bara om du verkligen törs! 

Hugo och kepskampen, Christina Lindström 
Hugo vill gärna känna att han hör till, att han accepteras som den han är, men hittills har det varit 
svårt, de populära killarna och tjejerna i klassen har helt enkelt inte upptäckt ännu hur bra Hugo är. 
Men, så får han sin chans – Hugo blir vald till elevrådsordförande och nu ska allt bli annorlunda. 
Roligt och fartfyllt om det som egentligen är svårt: att vara utanför och mobbad. Och vad händer när 
mobbarna ska bli ens nya kompisar? 

Monsternannyn, Tuutikki Tolonen 
Mamma har vunnit en spa-vistelse och ska resa bort just när sommarlovet börjar. Pappa är som vanligt 
på tjänsteresa, men syskonen Hilda, Kalle och Majken ska få en barnvakt – det ingick nämligen i 
vinsten. Barnvakten anländer, en monsternanny som inte liknar någonting barnen sett. Nu måste de 
helt enkelt försöka reda ut det här och klara av situationen som blir allt underligare. Det blir ett riktigt 
äventyr och det här är en absurd, fartfylld och charmig bok. 

Anrop från inre rymden, Elin Nilsson 
Det här är något så ovanligt som en novellsamling för mellanstadiet. Vi får följa några väldigt olika 
livsöden. Välskrivet om vänskap, skolan, föräldrar, den första kyssen och mycket mer.  

En ö i havet, Annika Thor 
Tolvåriga Steffi och sjuåriga Nelly skickas av sina föräldrar till Sverige för att rädda dem undan andra 
världskrigets fasor. Flickorna kommer som ensamkommande flyktingbarn till en liten ö i Göteborgs 
skärgård och hamnar hos två olika familjer. Det blir en stor omställning från livet i en kulturälskande 
familj i Wien till arbetarfamiljer i ett litet land i norra Europa. Böckerna om systrarna Steiners liv i 
Sverige är moderna klassiker som alla barn borde läsa. 
  



Faktaböcker 

! ! ! ! ! ! ! !  

Botanicum, Kathy Willis 
Är det en faktabok eller en konstbok? Det är i alla fall en väldigt vacker bok om alla möjliga växter. 
Bilderna är kanske den största behållningen men boken är också fylld av kittlande fakta om olika 
växter och växtarter.  

Destination: Rymden, Christoph Englert 
En omfattande bok om rymden där man kan läsa om allt ifrån Big Bang, svarta hål, galaxer, 
stjärnornas liv till vår egen planet jorden. En perfekt presentbok för rymdintresserade barn som har 
kommit igång med läsningen eller för högläsning.  

Nyckelpigan, Bernadette Gervais 
Snyggt formgiven och illustrerad faktabok om den gulligaste av alla insekter: Nyckelpigan. Vem vill 
inte läsa en hel bok om denna fina prickiga varelse? 

Stora boken om bin, Piotr Socha 
Bin är livsviktiga för naturen och därför också livsviktiga för oss människor. En rolig, snygg och 
omfattande bok där man kan läsa allt om bin. 

Pest och kolera, historiens värsta farsoter, Nina & Magnus Västerbro 
En spännande bok om sjukdomar. Finns det något läskigare än farsoter som sprider sig under en tid då 
det inte fanns vaccin och antibiotika. Läs om pesten, spetälska, kolera och andra kända epidemier som 
drabbat människor genom historien. Ett plus är de fina illustrationerna av Johan Egerkrans. 

Riktiga vikingar!, Bengt-Erik Engholm 
En rolig och annorlunda bok om vikingarna. Författaren breddar vår syn på vikingarna och vilka de 
var och hur de levde. En favorit bland faktaböckerna som passar för högläsning för de första skolåren 
och egenläsning för mellanstadiet. Många roliga illustrationer av av Jonna Björnstjerna.  

Frågor jag fått om förintelsen, Hedí Fried 
Gripande i all sin saklighet. Förintelseöverlevaren svarar på frågor hon fått av unga om sina 
upplevelser av förintelsen. Otrolig viktig bok som borde finnas på alla bibliotek och läsas av alla. 

Fantastiska fakta om djur från förr, Maja Säfström 
Maja Säfströms underbara illustrationer och de roliga och överraskande fakta om dessa osannolika 
utdöda djur gör alla läsare glada. En annorlunda faktabok om djur att läsa själv eller tillsammans. 



Ungdomsböcker 

! ! ! ! ! !  

! ! ! ! ! !  

Diabolic, S.J. Kinkaid 
Nemesis är en diabolic, de anses vara omänskliga varelser uppfödda för att fungera som livsfarliga 
men lojala livvakter åt rika familjer. När den makthungriga kejsaren hotar Nemesis älskade Sidonia 
blir hon tvungen att ta hennes plats i kejsarens hov och låtsas vara en människa. Allt för att skydda 
Sidoni. Actionfylld rymdäventyr för fans av böcker som Game of thrones och Divergent.   

Idag är allt, Nicola Yoon 
I den här underbara romanen får vi följa två unga människor som oväntat blir kära under ett dygn i 
New York. Natasha som ska bli deporterad till Jamaica med sin familj och Daniel som måste ta ett 
beslut om vem han vill vara och vad han vill göra med sitt liv, möts av en slump och faller för 
varandra. Om kärlek och identitet. 
  
Ordbrodösen, Anna Arvidsson  
Alba kommer från en släkt av Ordbrodöser i Värmland. En ordbrodös är en kvinna som har en 
förmåga att styra andra människor med skriven text. När Alba fyller 18 år får hon göra inträdesprovet 
men det går inte riktigt som tänkt och hon skickas till Stockholm en tid. I Stockholm får hon bo med 
Lo och Klara som berättar för henne om en mörk och farlig sida av släkten som hon inte anat. Riktigt 
spännande och välskriven debut.   

Lögnernas träd, Frances Hardinge 
Fjortonåriga Faith törstar efter kunskap och intelligenta samtal. Som ung flicka i  mitten på 1800-talet 
upplever hon att ingen är intresserad av hennes tankar. När hennes pappa, den kände 
vetenskapsmannen dör under mystiska omständigheter blir hon varse om hans stora hemlighet och 
dras in ett spännande mysterium. En läsupplevelse utöver det vanliga. 

Tappa greppet, Katarina von Bredow 
Hampus och Victoria är bästa kompisar. De pratar varje dag och vet allt om varandra. Eller nästan allt, 
Victoria vet inte att Hampus är förälskad i henne. Under en förlösande dramaövning får hon reda på 
hur han känner och vänskapen dem emellan är inte längre självklar. Både Hampus och Victoria har 
svårt att hantera känslorna mellan dem nu och Hampus känner sig vilsen utan Victorias ständiga 
närvaro i sitt liv.  Välskrivet om kärlek och vänskap. 



Om du såg mig nu, Sofia Nordin 
Det här är fjärde delen i Sofia Nordins postapokalyptiska serie som börjar med En sekund i taget men 
den kan läsas fristående. I den här boken får vi följa Esmael och hans minnen från när alla dog i febern 
och hur han ger sig iväg till Umeå för att leta efter Ella. Det handlar om att överleva tillsammans med 
främlingar och hur lätt allt kan bli farligt när man är ensam och rädd.  

Vita tigern, Christin Ljungqvist 
Underbar läsupplevelse i steampunkstil som utspelar sig i en framtida Göteborg. Avalon bor med sina 
föräldrar och storebror på det ökända hotellet Vita tigern, det enda hotellet i området som tar emot 
utländska migranter. När en svävare störtar genom isen dras Avalon in i ett farligt sökande efter den så 
kallade luftfartssabotören. Ett härligt äventyr men som också tar upp nationalism, migration och 
medmänsklighet. 

Tre saker jag inte vet om dig, Julie Buxbaum 
Jessie har nyligen förlorat sin mamma. Hastigt bestämmer sig pappan för att flytta ihop med en ny 
kärlek och hennes son. Jessie får lämna sin bästis och sitt gamla liv och följa med. Det är inte lätt att 
börja på en ny skola men redan under första veckan får hon ett anonymt mejl från en kille i skolan som 
i all välmening vill hjälpa henne att överleva den första tiden. Jessie är först misstänksam men det 
visar sig att killen som hon mejlar med blir en riktig bra vän. Jessie märker snart att hon håller på att 
bli kär i honom. Men vem är han? Underbar bok om kärlek och vänskap. 

Jorden vaknar, Madeleine Bäck 
Det här är andra delen i den oerhört spännande och skrämmande trilogin om vandrarna som har vaknat 
till liv i ett litet samhälle i Gästrikland. De enda som kan stoppa dessa otäcka varelser är Gunhild, 
hennes barnbarn Krister och Beata som sett sin bästa vän bli mördad av en vandrare. I ett rasande 
tempo får vi följa dessa ofullkomliga och ganska rädda hjältar försöka rädda mänskligheten mot 
ondskan som sprider sig. OBS läs del ett först om du ännu inte gjort det! Passar bäst för äldre 
ungdomar. 

Minnet av vatten, Emmi Itäranta  
Efter katastrofen och efter Skymningens århundrade är jordens resurser hårt ansträngda och klimatet 
torrt och hett. Noria blir upplärd av sin far att ta över som temästare i byn efter honom. Så anländer en 
ny militärchef som ställer frågor. Det är ett oerhört allvarligt brott att inte rapportera vattenfyndigheter 
och temästarens te har en särskild kvalitet. Finns det en gömd källa?  En mycket välskriven och 
spännande dystopi som utspelar sig i det nya och förändrade Skandinavien. 

Vända världen rätt, Jennifer Niven 
Efter att Libbys mamma dog fick Libby en svår depression och gick upp så mycket i vikt att man var 
tvungen att använda en lyftkran för att kunna få ut henne ur sitt sovrum. Några år senare ska hon börja 
skolan igen efter år av hemundervisning och en stabil viktnedgång. Hon är fortfarande tjock men frisk. 
Jack är den coola, men struliga killen som under den tuffa attityden bär på en stor hemlighet. Libby 
och Jack träffas och en vänskap utvecklas som leder till en spirande förälskelse. En bok om att våga 
vara sig själv.   

När allt står på spel, Philip O´Connor & Haidar Hajdari 
Spännande och snabbläst för fotbollsälskande läsare. Sjuttonårige Malik är en riktig fotbollstalang som 
fått en plats i A-laget, men ännu inte fått ett riktigt kontrakt. Hemma är mamma sjuk och det är svårt 
att få ihop pengar till hyran. När en gammal bekant dyker upp och erbjuder Malik pengar för att missa 
en straff så vet inte Malik vad han ska göra. Han behöver verkligen pengarna. 


