
Då var det dags igen för lite nya boktips! Vi hoppas ni ska bli inspirerade och komma 
till biblioteket och låna lite böcker! Ha det gott i solen! 
/Martina och Petra 
 
 
 
Dagspöket på kalas (bilderbok) 
Författare: Jujja Wieslander 
Illustratör: Jens Ahlbom 

 
 
Dagspöket spökar på dagen för han är svart och inte syns på natten.  En dag råkar han höra två barn 
prata om ett kalas de ska ha på kvällen hos sig. Dagspöket bestämmer sig för att smyga efter barnen 
och spöka lite på festen. När Dagspöket hamnar som duk på festbordet börjar det hända konstigheter 
på kalaset. Vem är det som rör till dukningen och vem har gömt all disk? 
Tipsare: Petra 
 
De tre små vargarna och den stora stygga grisen (bilderbok) 
Författare: Eugene Trivizas 
Illustratör: Helen Oxenbury 

 
 
En av världens mest kända sagor gjort på tvärtomvis.  
De tre små vargarna lämnar hemmets trygga vrå för att bege sig ut i världen och bygga sig ett 
eget hus. Men den stora stygga grisen gör allt för att ställa till problem. Med olika medel som 
inkluderar tryckluftsborr och dynamit saboterar han gång på gång vargarnas bygge. 
 
En underhållande version av den välkända sagan med fina tillhörande illustrationer. 
 
Tipsare: Martina 
 
 



Den hemliga skattkartan (Hcf) 
Författare: Tony Manieri & Rebecca Manieri 
Illustratör: Jenny Karlsson 
 

 
 
Kapitelbok och andra delen i en ny deckarserie för barn i lågstadieåldern 
 
Kompisarna Anna och Melvin hittar en gammal skattkarta på loppis. Kartan visar var slottet 
Rödingehus låg en gång i tiden. Kruxet är bara att det sägs att ett spöke vakar över slottet och 
dess rikedomar. Och det verkar som om Anna och Melvin inte är ensamma om att leta efter 
skatten.  
 
En spännande och smårolig bok som säkert kan passa dem som redan läst alla LasseMaja-
böckerna. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
Den mystiska bulan (Hcf) 
Författare: Lena Landström 
Illustratör: Olof Landström 

 
 
Den mystiska bulan är den andra delen i en serie som inleddes med Piggor och Suggor. 

Lena Landström, välkänd och omtyckt bilderboksförfattare, har skrivit en fin kapitelbok som 
riktar sig till barn i lågstadieåldern.  



 
Här får vi följa med i insekternas värld, en värld som är precis lik vår egen, fast i miniatyr.  
Vardagsbestyr, äventyr och ett riktigt mysterium - vad är det för bula som växter i marken och 
blir större för varje dag som går? 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
Hövdingens bägare (Hcf) 
Författare: Martina Widmark 
Illustratör: Mats Vänehem 

 
Martin Widmark, författaren till LasseMaja-böckerna, är aktuell med en ny serie som utspelar 
sig under vikingatiden.  
 
Här får vi följa Halvdan Viking, en kvicktänkt liten kille som hamnar i olika äventyr. Halvdan 
skulle egentligen följt med sin pappa på vikingafärd men en skadad fot gör att han blir kvar i 
Östbyn. Men livet är ganska spännande ändå, speciellt när Västbyns hövding ställer till 
problem för Östbyns hövding, Ragnar Drakdödare.  
 
Tipsare: Martina 
 
Gäddor och sånt! (Hcg) 
Författare: Jenny Ahlmark 

 
En liten lättläst bok med illustrativa fotografier. 



Det är sommarlov och kompisarna Anton och Sandro fiskar nästan varje dag.  Det är bara 
Anton som får napp men Sandro ger inte upp, han vill också få en gädda och kanske träffa den 
där tjejen igen som går förbi med sin hund nästan varje dag. 
 
Tipsare: Petra 
 
 
Bänkad (Hcg/O) 
Författare: Helena Karlsson 
 
 

 
 
”Jag älskar fotboll. Jag har spelat sedan jag var sex år. Jag var back. Åtta bra och roliga år 
med kompisar och träning och matcher. Men också i ett år med träning och match men utan 
kompisar. ” 
Känslosamt, om att tappa sugen, att sitta på bänken match efter match för att man inte är 
tillräckligt bra. Om att vara utfryst av kamrater och tränare, men att tillslut hitta en väg 
tillbaka, sin egen väg. 
 
Tipsare: Petra 
 
 
 
 
Hungerspelen (uHce) 
Författare: Suzanne Collins 
 



 
 
Ni kan inte ha missat hypen kring filmatiseringen av boken Hungerspelen och vare sig ni har 
sett filmen eller inte är boken väl värd att läsa. En spännande roman som utspelar sig i ett 
framtida Nordamerika där en av årets största mediala händelser är den direktsända tävlingen 
Hungerspelen. Hungerspelen är en kamp på liv och död där ungdomar kämpar mot varandra. 
Bara en kan gå segrande, och levande, ur striden.  
 
Redan sett filmen och är nyfiken på hur det går? Läs fortsättningen i serien, Revolt och Fatta 
eld. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korpens port (uHce) 
Författare: Anthony Horowitz 



 
 
En riktigt bra ungdomsfantasy och första delen i serien om De fem utvalda. 
 
Matt är en småkriminell tonåring och under ett inbrott blir han tagen av polisen och skickad 
till ett fosterhem långt ute på landet i Yorkshire i norra England. Matt tycker genast att det är 
något obehagligt med hans nya fosterföräldrar och folket i byn verkar inte vara bättre. Matt 
bestämmer sig för att rymma från sitt fosterhem men det verkar vara omöjligt: hur han än 
försöker leder alla vägar tillbaka till huset där han bor. Och när de personer som försöker 
hjälpa Matt dör under mystiska omständigheter vet Matt att han är riktigt illa ute.  
 
Tipsare: Martina 


