
Sommarlovet är slut, höstterminen har börjat och vi är äntligen tillbaka med nya boktips! 

/Martina & Marie 

 

 

Föräldrahyllan 
Kalas! Fest för stora och små [recept, dukning, 219 tips för familjens alla kalas] 
 
 

 
 
 
Kalas! är en inspirationsbok med tips för både barnkalas och kalas för både barn och vuxna. 
Kalasen i boken är uppdelade efter teman som passar de olika årstiderna, till expempel 
sjörövarkalas på våren, vattenkalas på sommaren, Hej naturen-kalas på hösten och 
midvinterfest på vintern. Till varje kalas finns recept och tips på lekar och annat. 

Boken har så vackra bilder och snygg layout att jag med glädje bläddrade igenom hela utan att 
ens ha något kalas att planera. 

Tipsare: Marie 

  

 
 
Fackbok (barn & ungdom) 
Spinkis fotbolls-ABC 
Författare: Lasse Anrell 
Illustratör: Mati Lepp 
 

 
 
Från A som i avspark till Ö som i öva, öva, öva! Alla alfabetets bokstäver gås igenom när 
Spinkis guidar oss i fotbollens värld. Vi får lära oss om inspark, offside, walkover och en 
massa annat. Och så får vi veta att det bästa Spinkis vet är när laget har gjort mål och har 
kramkalas. Synd bara att det inte är blandat lag, Spinkis hade gärna velat krama Katta!  
 
En charmig, rolig och lärorik bok om fotboll. 
 
Tipsare: Marie 
 



Pekbok/småbarnsbilderbok 
Här kommer Pippi Långstrump 
Författare: Astrid Lindgren 
Illustratör: Ingrid Vang Nyman 
 

 
 
Här kommer Pippi Långstrump är en älskad visa. Nu finns den i pekboksformat med hårda 
kartongsidor. Sjung visan samtidigt som ni tittar på bilderna med Pippi, Annika, Tommy, 
Lilla Gubben och Herr Nilsson.  
 
Boken ingår i serien Titta och sjung! 

 

Tipsare: Marie 
 
 
 
Bilderbok 
Spyflugan Astrid rymmer 
Författare: Maria Jönsson 
 

 
 
Spyflugan Astrid gillar att äta, göra utflykter eller ligga och fundera. Hon bor bakom soffan 
med alla sina släktingar, bland annat tre nästkusiner och 43 syskon. En dag blir hon så trött på 
att passa småflugorna att hon skriker åt moster Ally att hon rymmer. Astrid vill inte vara 
duktig längre, hon vill vara för sig själv och göra det hon vill! 
 
Detta är tredje boken om Spyflugan Astrid. Vi har förstås alla tre på biblioteket. Passar för 
barn 3-6 år. 
 
Tipsare: Marie 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Barnbok (Hcf) 
Kartkatastrofen  
Författare: Ingelin Angerborn 
Illustratör: Jenny Karlsson 
 

 
 
Det är orienteringsdag och hela skolan är på plats ute i Storskogen. På plats finns även Vilma, 
som är en riktig klantskalle, Viktor som typ är ännu klantigare och så får vi inte glömma 
Viking, som är klantigast av dem alla. Med andra ord, det är upplagt för en riktig 
kartkatastrof. 
 
Kartkatastrofen är den första delen i en serie om den superhemliga klubben “Klant och 
Kompani”. En riktigt rolig och lättläst kapitelbok, speciellt bra för barn i lågstadiet. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
Barnbok (Hcg) 
Biljana är bäst!  
Martin Jonols 

 

 
 
Biljana är tolv år, spelar fotboll i Östnora FK och drömmer om att bli proffs. I boken får vi 
följa med på viktiga matcher och taktiksnack, men allt handlar inte om fotboll. Här finns även 
kompisar som sviker, olycklig kärlek och en pappa som kanske blir av med taxijobbet för han 
är så stressad att han glömt hur man lägger i backen. 

En bok om fotboll, vänskap, sviktande självförtroende och om att våga tro på sig själv. Allt 
tillsammans med en stor portion humor. Passar för barn i mellanstadiet.  

Tipsare: Martina 



 
Ungdomsbok, lättläst (Hc, u) 
Vittne 
Robert Swindells 
översättning: Maria Fröberg 
 

 
 
 
 

Victor har precis fått presenten han önskade sig – en digitalkamera. Med kameran i högsta 
hugg beger han sig ner på stan för att ta lite bilder. Slumpen gör att Victor blir vittne till hur 
en guldsmedsaffär blir rånad. Men med sin nya kamera hinner Victor ta bilder på förövarna.  
 
Men någon ser Victor ta kort och snart följer en jakt genom stadens gator och Victors 
förföljare verkar inte sky några medel för att nå sitt mål – att undanröja vittnet. .  
 
En riktigt spännande, lättläst ungdomsbok. Robert Swindells har skrivit flera böcker och jag 
kan rekommendera att leta upp dem alla.  
 
Tipsare: Martina 
 


