
Hej! 

Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker. 

 
Nu i april presenterar vi vår nya boktipsare som säkert kommer att ge er läsvärda tips. Hon heter Jenny Olsen och 
jobbar som bibliotekarie på Våxtorps bibliotek, i Knäred samt på Stadsbiblioteket. 

Vi önskar er alla en härlig läsvår! 

  

  

Småbarnsbilderböcker 

Min lilla bok om... 

För de allra minsta passar dessa söta böcker,  i serien: Min lilla bok om..., att bläddra i tillsammans. Enkla 
fotografiska bilder att sätta ord till. Det finns flera böcker i serien om bl.a. djurens ungar, siffror och färger  

Tipsare: Petra 

  

 

Bilderbok 

Bosse och Bella sover i egen säng 

Författare: Måns Gahrton 
Illustratör: Amanda Eriksson 

En härlig bok om att försöka lära sig att sova i egen säng, sett ur barnets - men även de vuxnas - perspektiv. 
Roligt och igenkännande för barnet och den vuxne. 

Tipsare: Petra 

  

 

 

 



  

Bilderbok 

Känn med hen 

Författare: Anette Skåhlberg 
Illustratör: Katarina Dahlquist 

Boken berättar om olika känslor och att alla behövs för att hen ska må bra. 
"Alla känslor är viktiga och bra att ha. Det är härligt att känna känslor varenda dag." 
En bok att läsa med barnen i förskoleåldern och som passar bra att samtala kring. 

Tipsare: Petra 

  

  

Hcg 

Tigertrubbel 

Författare: Lucy Courtenay 

Tigertrubbel handlar om tvillingarna Tori och Taya som förutom sitt utseende bara har en sak gemensamt, de är 
båda djurvänner. Tvillingarnas mamma är fodervärd för olika exotiska djur och just nu bor det två tigerungar 
hemma hos familjen. Tori och Taya har döpt tigrarna till Chips och Dip och de tycker att det är fantastisk att ha 
tigrarna i huset. Men livet förändras sakta för tvillingarna, den ondskefulle miljonären som ägde tigrarna tidigare 
försöker få tillbaka tigrarna han nästan svultit ihjäl, tvillingarna har svårt att anpassa sig i den nya skolan och när 
deras pappa dessutom blir svårt sjuk kanske inte familjen har råd att ha kvar sina lurviga gäster. Tori och Tay 
kämpar för att komma på en lösning på sina problem. 

Tipsare: Jenny 

  



 

Hcg 

De svarta svanarnas natt 

Författare: Jesper Tillberg 

De svarta svanarna är en spännande bok som handlar om barnen Jonas och Jenny. Deras pappa ärver ett 
gammalt hus på Fårö. Familjen åker till huset över sommaren och väl där börjar det hända mystiska och otäcka 
saker. Jonas och Jenny hör skrik på nätterna och undrar vem det kan vara som skriker, de träffar en mystisk man 
som pratar om några svarta svanar och en dimma omsluter hela tiden huset… 

Tipsare: Jenny 

  

  

Hcg 

Månfågel 

Författare: Ingelin Angerborn 

Handlar om en tjej som heter Vendela, hennes bästa kompis har flyttat till London och hennes mamma har dött. 
En dag när hon känner sig ensammast i världen skriver hon ett brev, ett brev som hon lägger under en sten med 
förhoppning att någon ska svara. När hon får svar vet Vendela inte riktigt vad hon ska tro. Är det någon som 
skojar med henne? Kan det vara konstiga Cornelia som flyttat in i lägenheten under? Eller är det i själva verket 
någon som hör hemma i en annan värld, eller i en annan tid? 

Tipsare: Jenny 

  



  

Hcg 

Fullmåne 

Författare: Ewa Christina Johansson 

Boken handlar om en kille som heter Lukas, han har precis flyttat tillbaka in i det hus han och hans familj bodde i 
för sex år sedan. Men i huset är inget sig likt, Lukas hör märkliga ljud från vinden, ljud som blir starkare vid 
fullmåne. Ingen vill komma och hälsa på i huset längre och alla verkar vara rädda för något eller någon.... 

Tipsare: Jenny 

  

Hcg 

Midnatt  

Författare: Ewa Christina Johansson 

Detta är den fristående fortsättningen på Fullmåne och här får vi återigen följa Lukas, han och hans syster är 
ensamma hemma en natt. Någonting är fel, Lukas känner det direkt när han vaknar mitt i natten. De känns inte 
som att de är ensamma i huset, det kommer en konstig lukt från hallen och Lukas hittar fotspår i rabatten. Har 
någon kommit in i huset?   

Tipsare: Jenny 

  

 

 

 



För dig som vill läsa bra, spännande ungdomsböcker men vill ha lite tunnare och lite lättare böcker tipsar Martina 
här om tre nya lättlästa ungdomsböcker. 

  

 

uHce 

Komma undan 

Författare: Anne Cassidy 

Marks flickvän är död och det är Marks fel. Han stal nämligen en bil, körde alldeles för fort fast det var halt och 
kraschade bilen. Men Mark klarade sig, istället var det hans flickvän som flög igenom bilrutan. Och Mark lämnade 
henne liggande därute, han fick panik, ringde varken polis eller ambulans utan stack bara från platsen. 

Det visar sig senare att flickvännen inte dog i kraschen utan avled åtskilliga timmar senare av sina skador, 
lämnad ensam ute i kylan. När polisen börjar undersöka fallet nekar Mark till att veta något om händelsen. Men 
hur länge kan man fly från sanningen? 

  

  

Grottan 

Författare: David Gatward 

Carrie är livrädd för trånga utrymmen, många gånger vaknar hon upp på natten eftersom hon drömmer 
mardrömmar om att vara inspärrad. Nu befinner sig Carrie på skolresa i en nationalpark i norra England med 
klassen. Att slippa skolan ett tag är verkligen jätteskönt. Men i slutet av veckan visar det sig att eleverna skall få 
prova på att utforska en riktig grotta. Och Carrie vill inte visa för kompisarna hur rädd hon egentligen är så hon är 
med på utflykten. Och så händer det som inte får hända…. 

  



  

Djävulsstatyn 

Författare: E.E Richardson 

Det här är en riktig rysare. 

På en loppmarknad får Ben tag på en liten staty. Säljaren av statyn prackar på Ben föremålet fast Ben egentligen 
inte alls är intresserad av den. Statyn är gjord av en konstig metall och föreställer en ful liten gubbe med smala 
ögon och ett brett leende. 

Ben får snart erfara varför säljaren ville göra sig av med statyn. Statyn är nämligen en elak liten djävul som ställer 
till stora problem. Ben försöker på alla vis göra sig av med statyn: han bränner upp den, kastar den i sjön och 
sågar sönder den. Men statyn dyker bara upp igen, helt oskadd. Men Ben måste försöka bli av med den, innan 
statyn tar livet av honom. Bokstavligen. 

  

  

uHc 

Ingen du känner 

Författare: Christina Wahldén 

Fatma och Aida är bästa vänner. När boken börjar har de äntligen slutat nian och framför sig har de ett helt 
sommarlov innan gymnasiet väntar. Fatma skall åka med sin familj till Fatmas föräldrars hemland Turkiet, något 
familjen brukar göra varje sommar. Innan hon reser säger Aida skämtsamt till Fatma att hon får lova att inte bli 
bortgift, något Fatma lovar. 

För något sådant det kommer ju aldrig hända. 

Fatmas moderna föräldrar skulle aldrig göra en sådan sak mot henne. Men väl i Turkiet så sviker hennes föräldrar 
henne och Fatma tvingas förlova sig med en mycket äldre man som hon aldrig tidigare träffat. Kommer hon 
någonsin att kunna återvända hem, fri? 

En bok om ett viktigt ämne som verkligen drar in läsaren i handlingen. 

Tipsare: Martina 

 


