
Hej på er! 

Här tipsar vi om läsvärda böcker. Slå dig ner i bibliotekets Fatboy-säck, i vår mysiga soffa på barnavdelningen 
eller i en skön fåtölj och läs! Besök våra filialer och vår bokbuss! 

/Martina & Petra 

Bilderbok 
Jan Lööfs bilderbok 

Författare & illustratör: Jan Lööf 

 

En stor bilderbok i hård kartong där vi får följa med Pelle och Matilda på en resa genom Jan Lööfs bildvärld. Vi 
hittar flera figurer från hans tidigare böcker men i nya sammanhang. Varje uppslag har sitt eget tema, t.ex. 
musik eller bilar. En bok utan text men full av saker och figurer! Det är bara att titta och njuta – och titta igen. 

Tipsare: Martina 

  

Fackbok för barn (uVga) 
Spermie plus ägg är lika med bebis 

Författare & illustratör: Jenny Wik 

 

Enkelt, roligt och snyggt om hur en spermie och ett ägg blir en bebis. 

Författaren och illustratören Jenny Wik beskriver en komplicerad process på ett lättillgängligt och 
underhållande vis. Bilderna är vackra. 

Tipsare: Petra 

  

Barnböcker (Hcf) 
Den mystiska bulan 

Författare: Lena Landström 

Illustratrör: Olof Landström 



 

Sam och Sum är småsuggorna som ska börja skolan igen efter ett långt sommarlov. På skolan får Sam och Sum 
se upp för retingarna, som far runt på sina snabba cyklar. 

En härlig kapitelbok som passar bra som högläsning! 

Tipsare: Petra 

  

¨ 

Dilsa och kärlekens mysterier 

Författare: Petrus Dahlin 

Illustratör: Sofia Falkenhem 

 

Dilsa, känd från Kalle Skavankböckerna, har nu fått en egen serie där hon får lösa mysterier på egen hand. 

En dag kommer en tjej från en annan skola fram till Dilsa på rasten. Tjejen, som heter Ella, vill att Dilsa skall 
hjälpa henne med ett väldigt speciellt uppdrag. Ella är nämligen superkär i Axel, så kär att hon inte kan tänka 
på något annat. Men hur vet hon om Axel är kär i henne? Ella ber Dilsa om hjälp för att ta reda på vad Axel 
känner. Men hur gör man för att lista ut vem någon annan gillar? Dilsa har fått ett riktigt svårt uppdrag - att 
försöka lösa kärlekens mysterium. 

Den här första boken i en planerad serie om Dilsa är, precis som Kalle Skavankböckerna, underhållande läsning. 
Men den passar nog bättre för tjejer än killar. 

Tipsare: Martina 

  

Barnböcker (Hcg) 
Leila : flickan som inte fanns 

Författare: Britt Engdal 



 

Teresa och Nalin bor går i samma skola men de tillhör olika folkslag. 

För att kunna leka med varandra lånar Teresa en slöja när hon ska hem till Nalin. De kallar varandra Leila när 
de är hemma hos varandra för att deras olika nationaliteter inte ska avslöjas. Oroligheterna i landet förvärras 
och Teresas familj flyttar till Sverige. 

Baserat på en verklig händelse. 

Tipsare: Petra 

  

Teresa: sju trappor upp 

Författare: Britt Engdal 

 

Så har Teresa och hennes familj kommit till Sverige. Det går bra för Teresa att anpassa sig till sitt nya liv, men 
för hennes kusin Samir är det inte lätt, han har sina föräldrar kvar i Irak, och han börjar umgås med fel 
människor och hamnar i trubbel. 

Fristående fortsättning på Leila : flickan som inte fanns. Båda böckerna är skrivna efter en verklig flickas 
levnadsöde. 

En bok för dig i mellanåldern med korta kapitel. 

Tipsare: Petra 

  

En morgon bara stod hon där 

Författare: Per Nilsson 



 

En dag står en ny tjej på skolgården. Hela hon verkar annorlunda. Hon är blek och tunn och luktar äpplen. Men 
det verkar nästan som om hon har ett gyllene sken omkring sig. Tjejen heter Extra och hon börjar i Pim-Pims 
klass. Sakta börjar Pim-Pim lära känna henne men ju mer han pratar med Extra desto mer nyfiken blir han. 
Extra visar sig ha en märklig förmåga att sprida glädje och harmoni omkring sig. Men vem är hon egentligen? 
Och var kommer hon ifrån? 

En fantasifull och magisk bok för barn i mellanåldern om en flicka med annorlunda förmågor. Alla frågor får vi 
inte svar på i den här boken, istället får vi vänta på nästa bok i serien om Pim-Pim och Extra. Serien heter 
Extra. 

Tipsare: Martina 

  

Ungdomsböcker (uHc) 
Ardelius gånger 3 
Här vill jag tipsa om de tre ungdomsböcker som Gunnar Ardelius hunnit ge ut och som alla är riktigt läsvärda. 

  

 

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket 

Gunnar Ardelius debutbok som kom 2006 nominerades till Augustpriset och fick pris som bästa debutbok. 

En fantastisk kärlekshistoria mellan två ungdomar som berör. 

  

  

  



  

 

Bara kärlek kan krossa ditt hjärta 

Gunnar Ardelius senaste bok kom 2010 och den är en fristående fortsättning på Gunnars debutroman Jag 
behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket. 

Boken är skriven som en vanlig roman och liknar inte föregångaren som var skriven mer som en lång dikt. 

Morris har fortfarande minnet av Betty, sin allra första stora kärlek kvar. Men han springer, som sin pappa både 
i praktiken och symboliskt. 

Boken handlar om hur kärlek kan kännas annorlunda med olika människor. 

  

 

När du blundar tittar jag   

Gunnar beskriver känslor och relationer på sitt egna alldeles unika sätt. 

Språket är så finstämt, vackert och poetiskt. 

Ur boken: 

"En dag uppstår ett märkligt hål, din kärlek Sally åker till Berlin och gör jordglober av gamla McDonald's-
förpackningar, pappa har stuckit men kommer på nätterna och stoppar ner pengar genom brevinkastet och din 
mamma sitter och tjuvröker på psyket. 

…Du kommer att glömma bort hur hennes mun smakade, hur du en gång svävade fram över den dallrande 
asfalten som en sömngångare och väntade på att det skulle bli som vanligt igen." 

Tipsare: Petra 

  



 

Cirkeln 

Författare: Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren 

Cirkeln är första delen i en planerad trilogi om kampen mellan gott och ont. En spännande bok där författarna 
väver in kärlek, magi och vänskap till en riktig bladvändare. 

Tipsare: Martina 

 


