
Hej igen alla boktipsläsare! 

Hoppas att ni passar på att läsa lite böcker ute i den härliga vårsolen! 

/Martina & Petra 

Bilderbok 
Sagan om den lilla farbrorn 

Författare: Barbro Lindgren 
Illustratör: Eva Eriksson 

 

En modern barnboksklassiker har givits ut på nytt. Boken handlar om en liten farbror som så gärna vill ha en 
vän. Men hur snäll farbrorn än är och hur mycket han än försöker så vill inga vuxna bli hans vän. De tycker att 
han är för kort eller att hans hatt är för ful. Men till slut så dyker en hund upp i den lilla farbrorns liv – och 
tillsammans har de så roligt. 

Boken gavs ut första gången 1978 och har sedan dess blivit en favorit hos många. Den nya versionen innehåller 
helt nya färgillustrationer av Eva Eriksson - illustrationer som är så underbart talande. En bok om ensamhet, 
vänskap och om glädjen i vänskapen. 

Tipsare: Martina 

  

Barnbok (Hcf) 
Livetboken 

Författare & illustratör: Pernilla Stalfelt 

 

Underbara, underfundiga Pernilla Stalfelt som träffsäkert och komiskt och angriper livet ur alla möjliga vinklar 
och gör det begripligt för barn och vuxna! 



Tipsare: Petra 

  

Barnbok (Hcf) 
Baksidans hemliga hjältar 

Författare: Peter Arrhenius 
Illustratör: Ingela P. Arrhenius 

 

Robin är nyinflyttad i bostadsområdet som kallas för baksidan. Snabbt lär han känna Izzy och Farzad och 
tillsammans med sina nya vänner startar han en klubb. En klubb för de som tycker är världen är rutten. 
Klubben bestämmer sig för att de ska göra saker som kan ge andra ett bättre liv. De blir hemliga vardagshjältar 
som skall hjälpa folk med olika saker – utan att det märks. Som att hjälpa brevbäraren att dela ut brev eller att 
hjälpa katten som sitter uppe i trädet att komma ned. Men trots sina goda avsikter så visar det sig svårt att 
göra goda gärningar. Ibland kan en god gärning visa sig vara precis tvärtom och snart måste klubben reda upp 
allt det de själva ställt till med! 

Första delen i en underhållande serie som handlar om Föreningen För Goda Gärningar. En bok som passar 
speciellt bra för barn i lågstadieåldern, både som egen läsning eller som högläsning. 

 Tipsare: Martina  

  

Barnbok (Hcf) 
Bara vara Jennie 

Författare: Solveig Olsson-Hultgren 

 

 



En mycket sorglig bok om Jennie som bor tillsammans med sin alkoholiserade mamma och redan som väldigt 
ung få ta ett tungt ansvar för sin lillasyster och sin mamma. Trots alla besvikelser och sorger Jennie möter finns 
det människor i hennes närhet som bryr sig och det finns en väg ut ur allt det mörka. 

Tipsare: Petra 

  

Barnbok (Hcg) 
Sorgfjäril 

Författare: Ingelin Angeborn 

 

En övernaturlig historia i stil med berättelsen Agnes Cecilia av Maria Gripe. Berättelsen handlar om Alice som 
flyttar motvilligt från staden till landet.  Alice och hennes familj bosätter sig i ett gammalt kråkslott där det 
händer mystiska och övernaturliga saker. Sorgmanteln, en sorts fjäril, får en central betydelse i boken. Lättläst 
och spännande utan att bli blodig. För mellanåldern. 

Tipsare: Petra 

  

 

Ungdomsbok (uHc) 
Emmy Moréns dubbla liv 

Författare: Barbara Voors 

 

Emmy är 15 år och går på gymnasiet och tycker att hennes liv är trist. En dag googlar hon sitt namn och finner 
en person med samma namn som henne själv, Emmy Morén, som är en skådespelerska som är 15 år äldre. De 
börjar skriva brev till varandra. När brevväxlingen avslutas ett år senare har båda två förändrats. 



”Hej Emmy Morén, 

Det är Emmy Morén här. Jag har alltid velat börja ett brev så: ”Hej Emmy Morén, det är Emmy Morén här!” 
Man kan tycka: hur stor är chansen att man finner sig själv? Och på nätet dessutom. I och för sig verkar ju de 
vuxna finna varandra jämt där, det skiljs och det gifts med en väldig fart här ute på Värmdö. Och sedan sätts 
det ut annonser och det börjar ringas och så är allt helt snurrigt – igen. Någon gång har min syster och jag gått 
ut på nätet, hittat en kompis mamma och låtsats vara någon hon ska träffa. Jag vet inte… om det är roligt 
menar jag. Lite pinsamt att se nyförälskade föräldrar, gamla men som tonåringar samtidigt på något vis.” 
(Voors, s. 9) 

Tipsare: Petra 

 

Ungdomsbok (uHc) 
Här ligger jag och blöder 
Författare: Jenny Jägerfeld 

 

Boken börjar med att vår huvudperson, Maja, råkar såga av sig den yttersta spetsen av sin vänstertumme med 
en elektrisk sticksåg under en skulpturlektion. Och plötsligt börjar folk tro att hon gjorde det med flit. Att hon 
skulle ha ångest. Detta blir inledningen på en rad klantigheter som Maja kommer råka ut för boken igenom som 
uppstår när hennes mamma, som hon bor hos varannan helg, plötsligt är försvunnen. 

En bok med nattsvart allvar, starka känslor, absurd humor, spirande kärlek och en frånvarande förälder – på 
mer än ett sätt. Jenny Jägerfeld har vävt ihop många ämnen till en underhållande och läsvärd bok. 

Tipsare: Martina 

  

 


