
Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! 
Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till 
petra.ljungberg@laholm.se 
 

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf – bilderbok) 

Författare: Anette Skåhlberg 
Illustratör: Katarina Dahlquist 
 

                                          
 

 

Varför kan inte en kille bära klänning? Varför kan inte en pojke vara Lucia? Det finns många 
frågor kring varför pojkar måste vara och se ut på ett speciellt sätt. 
Dessa två böcker vänder på bilden hur du måste vara som pojke. För det finns egentligen 
ingenting som säger att du inte kan bära klänning eller vara lucia bara för att du är en pojke. 
 
Men för Kalle blir det svårt, lärare och rektorer säger ifrån och kompisarna skrattar.  
Tur för Kalle att han är så uppfinningsrik och hittar på olika lösningar för att få vara precis 
som han vill vara. 
 
Vi kan se fram emot den tredje delen som kommer att heta Kalle blir kär. 
 

Tipsare: Petra 
 

 

Här kommer MC-polisen (Hcf – bilderbok) 
Författare: Arne Norlin 
Illustratör: Jonas Burman 

 
 
Favoriten Halvan är tillbaka. Den här gången är vår huvudperson mc-polis och Halvan får 
under en dag vara med om att både ta fast en rånare och en fortkörare. 
 
Tipsare: Martina 
 



 

Svartskogen (Hcf) 
Författare: Helena Bross 
Illustratör: Johan Egerkrans 

 
 
Teo och Bianca går vilse när de har friluftsdag och plötsligt befinner de sig i Svartskogen. 
Men de är inte ensamma för skogen befolkas av både älvor och troll. Men så visar det sig att 
kommunen skall dra en motorväg mitt genom Svartskogen. Kan Teo och Bianca stoppa 
bygget? 
 
Första delen i serien Svartskogens hemligheter. En berättelse där nutid möter nordisk folktro. 
Till berättelsen hör väldigt fina illustrationer med inspiration av John Bauer. 
 
Tipsare: Martina 
 

Villes värsta match och Ville och monstergäddan (Hcg) 
Författare: Martin Jonols 
 

                                         
Författaren Martin Jonols ville skriva ett par böcker om hur det är att ha skilda föräldrar, att 
det jobbigt precis när det händer men att det faktiskt sen kan kännas riktigt bra att ha föräldrar 
på två olika håll. 

I Villes värsta match har Ville hamnat i en ny klass där han bara känner Robin sen tidigare. 
Allt känns riktigt jobbigt och Ville tror nästan inte att det kan bli värre men när en tjej 
utmanar Ville i pingis och han förlorar, ja då blir det riktigt jobbigt. 

I Ville och monstergäddan träffar Villes pappa en tjej, Anja och allt förändras. Pappa vill inte 
längre sitta med Ville och titta på spännande matcher och äta chips utan Ville måste följa med 
och tillbringa sommarlovet i Anjas stuga mitt i skogen. För att ha något att göra hänger Ville 
med ut och fiskar. För det kanske kan vara riktigt roligt att fiska om man kan dra upp en 
gammelgädda 

Tipsare: Petra 



Den magiska kappan (Hcg) 

Författare: Katarina Genar 

 
Livia får en röd kappa i present av sina föräldrar när hon fyller elva år. Kappan är köpt i en 
antikaffär och den är jättefin trots att någon annan haft den för länge sedan. Men vem har ägt 
kappan före Livia? Och varför tycker kompisen Klara att kappan är obehaglig? Kan en sak ha 
en själ? 
 
Magisk stämning, vackert och suggestivt – perfekt för mörka höstkvällar.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
 

Cinder (uHce) 
Författare: Marissa Meyer 
 

 

 

Detta är en askungesaga som utspelas i framtiden och med övernaturliga drag. Boken passar 
dig som är ca 12 år och uppåt! Ge den gärna till någon vuxen, jag tror att även äldre kan 
uppskatta boken.  
 
Cinder är 17 år och en cyborg, en människa med robotdelar, som jobbar som mekaniker och 
står vid sitt marknadsstånd hela dagarna och sliter. Som cyborg har hon inga rättigheter, och 
hennes styvmor lägger beslag på allt hon tjänar.  

En dag när hon jobbar dyker den omsvärmade prins Kai upp med ett uppdrag som drar igång 
en fartfylld och spännande historia full med onda makter och intriger, med det klassiska 
askungetemat som kuliss. 

Nästa del i Månkrönikan utkommer under 2012, tre delar är planerade.  

 

Tipsare: Petra 



Tullbron (uHce) 
Författare: Aidan Chambers 

 
 

 
Boken handlar om Jan som är så trött på sitt liv, på prestationskraven på gymnasiet, på sin 
mamma, på sin flickvän, på att aldrig göra det man själv vill utan leva sitt för andra. 
 
Så söker han ett jobb som tullvakt och får det. Jobbet består av att ta betalt av pilarna som 
passerar bron. 
Nu får han sköta sig själv helt och fullt. Tvätta sina kläder, laga mat, städa och han är ganska 
så ensam. Detta inbjuder till många tankar om vem han är. 

Men så en dag förändras allt, Adam dyker upp, en främling som inte har något med sig eller 
berättar något om sig själv. Adam snyltar på Jens mat och lånar hans kläder och trots att Jan 
inte vill ha honom hos sig, stannar Adam kvar. 

Tipsare: Petra 
 

 

 

Utan att säga hej då (uHc/O)  
Författare: Kerstin Erlandsson-Svevar 

 
En bok som handlar om kärlek. En pojke och en flicka är vänner. Men så vill pojken vara mer 
än vänner, han är nämligen kär i tjejen. Flickan blir lite rädd av bekännelsen, hon vill ju inte 
förlora vänskapen. Men till slut blir de tillsammans ändå. Men så händer något oväntat… 
 
Lättläst ungdomsbok om kärlek och saknad.  
 
Tipsare: Martina 
 
 

 

 

 

 



 

I den tysta minuten mellan (uHc) 
Författare: Viveka Sjögren 

 
 
Torvi är en 14-årig kille som bor med sin mamma i Sverige. Han flyttade hit som liten med 
mamman medan pappan stannade kvar på Island. En dag kommer ett brev där det står att 
pappan har dött och Torvi reser till Island för att vara med på begravningen. Tiden på Island 
blir en resa tillbaka till barndomen; Torvi träffar sin bästa vän igen, blir kär och börjar sakta 
lära känna sin avlidna pappa.  
 
Välskriven, finstämd och lågmäld bok som förtjänar att uppmärksammas. 
 
Tipsare: Martina  
 
 


