
Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är 
riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill krypa upp i soffan. 

Kom gärna in till oss på biblioteket och låna böcker! Vi har böcker för alla åldrar och alla smaker. 

  

 

Hcf - Småbarnsbok 

Snigelhjärta 
Författare: Helen Rundgren 
Illustratör: Kennhet Andersson 

Var sitter kärleken egentligen?  

”Om kärleken sitter i hjärtat…då…har hajen starka känslor. Kraftiga muskler bankar i hajhjärtat.”   

En söt liten bok där djurens anatomi får beskriva kärleken. Boken har såpass mycket  beskrivande text att den 

passar bra att läsa även för barn i 3-5 årsåldern. 

Tipsare: Petra  

  

 

Hcf - Bilderbok 

Snövit 
Författare: Jacob & Wilhelm Grimm 
Illustratör: Benjamin Lacombe 

Den klassiska sagan är illustrerad med helt fantastiska bilder i denna utgåva. Bilderna är så vackra och talar 
med sin skönhet till läsare i alla åldrar. 

Tipsare: Petra 

  



 

Hcf- Bilderbok 

Lilla döden hälsar på 
Författare & illustratör: Kitty Crowther 

ALMA-pristagaren Kitty Crowther har gjort en finstämd berättelse om döden. 

Alla är rädda för döden, men inte lilla Elsewise. 

Döden blir häpen då det är första gången hon träffar någon som blir glad att se henne. Och Elsewise lär döden 
att leka – och aldrig förr har döden känt sig så levande. 

Tipsare: Martina 

  

 

Hcf - Börja läsa/Lätt att läsa 

Hjälp! Jag gjorde illa Linn & 
Hjälp! Jag tappar bort en hund 
Författare: Jo Salmson 
Illustratör: Veronica Isaksson 

Ny lättläst serie. 

I Jag gjorde illa Linn får vi följa med på ett litet vardagsdrama när två kompisar blir ovänner. Om att ibland 
göra något utan att tänka sig för som kan få ganska allvarliga konsekvenser. Men också om att  kunna förlåta.  

I Jag tappar bort en hund är vår huvudperson hundvakt. Men när han skall plocka upp hundbajset tycker han 
att det är så äckligt att han glömmer hålla i kopplet. Och hunden Milla springer sin väg!  

Tipsare: Martina 

  



 

Hcf 

Vålnaden på vinden och andra spökhistorier 
Författare: Dan Höjer 

En bok för den som gillar spök- och skräckhistorier. Boken innehåller fyra ruggiga historier. När man läst klart 
boken kanske man tänker sig för lite extra nästa gång man träffar en tomte eller går till tandläkaren. 

Tipsare: Martina 

  

 

uHc 

Oppositionspartiet 
Författare: Gun-Britt Sundström 

Vilken bra ungdomsbok som passar även den vuxna läsaren! 

Den handlar om Saga som växer upp i Stockholm på 60-talet. Man får följa henne och hennes kompisar i deras 
vardag med allt som den tillhör. Saga är smart och hon behöver inte anstränga sig i skolan, det hon kämpar 
med är att hitta sin plats och inte bli en del av den gråa massan.  

Boken innehåller slang som var tidstypisk men de flesta uttrycken står översatta på pärmens insidor. 

Befriande med en bok som gavs ut 1967 och tryckts i ny upplaga 2011 och som saknar moraliska pekpinnar. 

Åh så bra! 

Tipsare: Petra 

  



 

uHc 

Miss Peregrines hem för besynnerliga barn 
Författare: Ransom Riggs 

När Jacob är liten berättar hans farfar historier för honom. Historier som handlar om farfars barndom. 
Fascinerande men osannolika historier som handlar ett barnhem som befolkas av barn med speciella förmågor. 
Och berättelser om onda monster som finns i världen.  

När Jacob blir äldre har han slutat tro på farfars berättelser. Tills den dag då farfar blir mördad och Jacob ser 
en varelse han aldrig tidigare sett. En varelse som ser precis ut som de monster Jacobs farfar berättade om  

Tipsare: Martina 

  

 

uHc 

Only väg is upp 
Författare: Emmy Abrahamsson 

Direkt efter studenten åker Filippa till London för att förverkliga sina drömmar. Hon skall skaffa lägenhet i 
centrala London, komma in på världens bästa scenskola och träffa coola drömkillen. Men det blir inte riktigt 
som hon tänkt sig. Filippa får sova på en luftmadrass i ett rum hon dela med en annan tjej, den perfekta 
pojkvännen visar sig vara en skitstövel och drömmen om scenskolan kanske bara förblir en dröm. 

En härligt underhållande bok full med humor och lite allvar. 

Tipsare: Martina 

  

 

 
 



Faktaböcker 
  

 

uUd 

Barnens stora bok om dinosaurier 
Författare: Cathrine D . Hughes 

Illustratör: Franco Tempesta 

Boken ger överskådlig fakta om olika dinosaurier. Stilen är stor och det är färgglada bilder och intressant 
fakta.Tips för föräldrar och barn som vill lära sig mer och en tydlig världskarta över dinosauriernas geografiska 
spridning. 

Tipsare: Petra 

  

 

uPrab 

Racerbilar 
Författare: K M Daynes 

Given hit för alla som gillar bilar och motorsport. En liten bok fullspäckad med fakta om racerbilar och 
rallybilar. Statistik, bilder, banor, motorer och förare. 

Tipsare: Martina 

  

  



 

uUgf(x) 

Spåra djur : fakta och tips för djurspanare 
Författare: Pernilla Josefsson 

En bok om våra vanligaste vilda djur och deras spår: fot- och tassavtryck, matspår och bajsspår. Med fina bilder 
på djuren. 

Tipsare: Martina 

  

 

uDok 

Sorgboken 
Författare: Maria Farm 

En bok för dig som förlorat någon. För livet är inte rättvist, det kan hända, det tragiska som man inte vill ska 
hända, att någon som man tycker riktigt mycket om dör. 

Boken ger tröst och stöd och visar på vägar till hjälp. Den visar på hur du bäst kan ta hand om dig. 

Boken är skriven av psykologen Maria Farm. Boken tar din sorg på allvar och borde läsas av alla! 

Tipsare: Petra 

 

 

 

 



 

uLs 

Hitta din väg 
Författare Helena E. Källgren 

Foto: Sören Andersson 

När man är ung kan det vara svårt att hitta sin egen väg. 

Helena Källgren har intervjuat tio personer som alla har valt egna vägar. 

Artisten Petter som hade skrivsvårigheter men som blev låtskrivare. Anna som är synskadad men som blev 
kändisreporter. Alla med den gemensamma nämnaren att de valde sin väg oavsett att många ifrågasatte deras 
val. 

Det är lättläst och intressant! 

Tipsare: Petra 

 


