
Nu är det snart jul och äntligen dags för långledigt! Hoppas ni får möjlighet att 
läsa några av våra boktips som denna gång har ett jultema. Vi hoppas ni har haft 
ett bra ”läsår” och kanske fått lite inspiration av oss. Vi återkommer igen efter 
jul med nya boktips! 
 
God jul och gott nytt år önskar Martina & Petra 
 
God Jul, Vilma (Hcf – börja läsa) 
Författare: Cecilia Lidbeck 
Illustratör: Jessica Lindholm 
 

 
Det är bara en vecka kvar till julafton och hemma hos Vilma är allt en enda röra. Pappa är 
sjuk och mamma bara jobbar. Ingen gran har familjen köpt och inga julklappar heller. Det 
verkar inte som om det blir någon jul i år. Om inte Vilma kan fixa allt det där själv… 
 
Tipsare: Martina 
 
 
Snokar i Orminge (Hcf) 
Författare: Petrus Dahlin 
Illustratör: Sofia Falkenhem 
 

 
Kalle Skavank jobbar i sin pappas kiosk ibland. Han är också ganska bra på att lösa problem – 
så därför kallar han sig kioskdeckare. Tillsammans med sin kusin Dilsa löser han kluriga fall.  
 
Det är tre veckor till julafton och Kalles pappa har bestämt sig för att kiosken skall börja gå 
med vinst – så pappan har målat om kiosken och renoverat lite. Och så har han beställt flera 



kartonger med nytt godis. Men när Kalle kommer på morgonen och skall packa upp är 
lådorna med godis tomma - någon har stulit allt godis! 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
 
 
Ett juläventyr (Hcf) 
Författare: Titania Woods 
Illustratör: Smiljana Coh 
 

 
Fen Flora går på Glittervingsakademin, en magisk skola som ligger inne i en ek. På skolan lär 
sig Flora och hennes fevänner sig att flyga, använda älvstoft och ta hand om djur.  
 
Den här historien utspelar sig under vinterlovet. Flora försöker stoppa en man att hugga ned 
en stackars gran, men hon fastnar i granen och måste följa med mannen hem. Samtidigt som 
Flora är rädd och undrar över hur hon någonsin skall hitta hem igen så får hon lära sig om 
människornas sätt att fira jul 
 
Tipsare: Martina 
 
 
Lilla Barnkammarboken – julsånger 

 



Nu har barnkammarboks-serien kommit med en egen bok för julsånger. Här hittar vi flera av 
våra mest omtyckta julsånger, så som Lusse lelle, Nu är det jul igen, Stilla natt, Tre 
pepparkaksgubbar och Staffan Stalledräng. 
 
Här finns också tillhörande vackra och roliga illustrationer skapade av några av våra mest 
kända illustratörer. Med boken följer en skiva där olika artister sjunger några av sångerna från 
boken. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
Hoppas (uHc) 
Författare: Åsa Anderberg Strollo 

 
 
 
Det är juletid. Jonna tröttnar på sin mor som åter igen sviker genom att sticka iväg med sin 
nya kärlek till Mallorca. Mormor ska fira jul med Jonna men mormor dricker mycket och 
Jonna känner sig så less på allt så hon bestämmer sig föra att åka till Stockholm och försöka 
få jobb och bostad där. Det visar sig vara svårare än hon först trott. Med bara tvåhundra 
kronor på fickan klarar man inte sig så långt när man inte känner någon i Stockholm och 
varken har jobb eller bostad. 
Boken skildrar mycket ingående och realistiskt tillvaron som hemlös i Stockholm. En stark 
roman där mörker med hopp varvas med ljusglimtar! 
 
Tipsare: Petra 
 
 
 
 
 
Svinvinternatt (Hce) 
Författare: Terry Pratchett 
 
 



 
 
I den tjugonde romanen om Skivvärden ska man fira grisvaktarafton, mörkrets och dödens 
midvinterhögtid. Barnens ögon tindrar, leksaksförsäljningen går på högvarv och man väntar 
på att Grisefar ska klättra ner i skorstenen med presenter till alla snälla barn. Men när Grisefar 
väl dyker upp är han ovanligt smal och ranglig. Nu blir det bråttom att ta reda på vad som 
hänt honom och vem som vill honom illa, man måste ställa allt till rätta innan det blir morgon, 
annars blir det aldrig någonsin mer morgon. 
 
Sanslöst rolig då den driver med samhället och våra svagheter! Passar fantasy intresserade 
ungdomar eller om ni som jag älskar roliga böcker så man får skratta högt! 
 
 
 
Tipsare: Petra 
 
Dash och Lilys utmaningsbok (uHce) 
Författare: Rachel Cohn & David Levithan 
 
 

 
En mysig och varm skildring som utspelas i New York under jul. Boken handlar om Dash och 
Lily, två ungdomar som inte känner varandra. Deras vägar korsas och en röd anteckningsbok 
har en central betydelse. Första gången den dyker den upp är i en bokhandel där Dash hittar 



den instucken vid en av sin favorit bök. Han vet inte vem som skrivit meddelandena och vem 
han skriver till men han löser ledtrådarna och skriver nya och lämnar boken till butiksbiträdet 
som anvisningen säger. Sedan är en intensiv ”brevväxling” igång, där de lär känna varandra 
allt mer genom att det får utmaningar och frågor av varandra och vi som läsare få följa dem 
genom New Yorks alla klassiska ställen. 
En riktigt mysig bok som jag verkligen älskar! Läs den! 
 
Tipsare: Petra 
 
 
Berättelsen börjar… 
 
När tomten föll ner från himlen (Hcf) 
Författare: Cecilia Funke 

 
”Natten till den tionde december drog ett fruktansvärt åskväder in norrifrån. Stjärnorna 
genomborrades av tusentals blixtar och åskan lät som ett urspårat godståg när den drog fram 
över den svarta himlen. Niklas Jula, jultomte till yrket, märkte ingenting. Han låg och snusade 
fridfullt i sin husvagn medan Stjärnskott, hans ren, drog den genom molnen högt ovanför den 
sovande världen. Blixtarna slickade den skrangliga vagnen som ormtungor, men Niklas Jula 
drömde om mandlar och marsipan, som jultomtar brukar göra” 
 
 
Jag, morfar och Nisse Nys (Hcf) 
Författare: Ole Lund Kirkegaard 
Illustratör: Svend Otto S. 

 
”Varje år när julen börjar närma sig flyttar jag ut på landet och blir bonde. Fast det borde 
förstås hellre heta bondpojke, när man bara är åtta år gammal och har tappat en framtand.  



- En sån där liten knatte far inte alls väl av att bo inne i en stad, säger morfar till min mor. Nä, 
en sån där gröngöling måste ut på landet och få sig lite snöflingor i näsan och en massa 
rimfrost i skägget. 
- Jamen, säger min mor. Pojken har ju inte alls nåt skägg. 
- Har han inget skägg? utropar morfar. Nävisst, nä. Det har dom förstås inte i den åldern. Men 
en näsa – det har han väl ändå?” 
 
 
 
 
 
Ett magiskt misstag (Hcf) 
Författare: Katarina von Bredow 
Illustratör: Sara Gimbergsson 

 
”Det är julafton. Mörkret har kurat ihop sig utanför fönstren, de elektriska julgransljusen lyser 
ikapp med stearinljusen och tjuren Ferdinand har luktat färdigt på sina blommor. Magen är 
full av skinka, bubblig julmust, seg knäck och chokladploppar med nötter och russin.” 
 
 
Dagboken (Hcg) 
Författare: Laura Trenter & Katrin Jakobsen 

 
 

”Det är något mycket märkligt med Micke. Gilbert har alltid vetat det. 
Ända sedan mamma träffade honom för drygt ett år sedan har han känt på sig att allt inte 
står riktigt rätt till. Och det är inte bara det att Mickes förra fru dog under mystiska 
omständigheter eller att han har en hel del märkliga jobb – som att köra lyxjakter åt rika 



gamla gubbar från Florida till olika öar i Västindien. Det är något annat också. Någonting 
som Gilbert inte riktigt kan sätta fingret på. 
Och nu ska han till råga på allt tvingas fira jul och nyår tillsammans med Micke och 
mamma på en av de där skumma båtarna. Tur att Linn och hennes familj också ska med. 
Det får honom i alla fall att känna sig mindre orolig.” 

 
 
 
 


