
Då är det åter dags för oss att tipsa om barnböcker. Den här gången blir det böcker med humor som tema.  

Samtidigt vill vi passa på att önska Jenny Olsen som boktipsat tillsammans med oss lycka till, hon kommer nu 

vara mammaledig ett år! 

  

Bilderböcker 

  

Inte bara texter kan ge dig härliga skratt! 

Du kan även dra på munnen genom att titta på illustratörens bilder! 

  

Grodornas drottning 

 

Av: Davide Cali & Marco Somà 

Ett mystiskt föremål faller från himlen rakt ner på dammens botten i grodornas damm. Grodorna hoppar i för att 

leta efter det och en av grodorna hittar en glänsande krona! Hon sätter kronan på huvudet och blir därmed 

dammens drottning. Men vad gör en drottning om dagarna egentligen? 

Ett par av grodorna vet vad en drottning gör. Hon får till exempel inte tala med andra grodor, hon får inte väta sina 

fötter och hon behöver inte fånga flugor på egen hand. Allt ska göras åt henne och den som inte lyder straffas. 

Livets goda dagar tycks slut, alla får jobba för att föda och underhålla drottningen. Men när det anordnas en 

simhoppartävling till drottningens ära händer något som förändrar allt!  

En läsvärd och rolig bok med riktigt fina illustrationer, som visar hur tokigt allt kan bli på bara ett ögonblick. Men 

också att det tokiga kan rättas till på samma korta ögonblick. 

  



Mitt vilda hår  

Av: Neil Gaiman & Dave McKean 

  

Boken handlar om ett böljande hårsvall som har alla möjliga och omöjliga varelser levande i sig. Allt från fåglar, 

smygande lejon och gorillor till luftballonger och jägare som kommer bort bland alla lockar. 

En underbar fantasifull historia med mycket roliga bilder!  

  

Barnböcker 6-9 år 

  

Samtal med en chokladkaka 

av: Davide Cali & Marco Somà 

 

När mina föräldrar lämnade mig ensam hemma på min födelsedag hade jag två alternativ. Jag kunde bli 

världsbäst på att ha tråkigt. Eller så kunde jag se mig omkring och upptäcka något utöver det vanliga. Som en 

talande chokladkaka... En rolig och tankfull berättelse! 

VARNING: Om du börjar prata med din födelsedagskaka kan det bli svårt att äta upp den! 

  

Tipsare: Petra  

  



Den vilda jakten på dårpippin  

av: Måns Gahrton 

I skogarna runt Hotell Gyllene Knorren har det dykt upp en extremt sällsynt fågel: en sydbengalisk dårpippi. 

Ryktet lockar mängder med fågelskådare som spanar efter den sällsynta fågeln. Men på vilket hotell ska 

fågelskådarna bo på: Hotell Gyllene knorren eller Grossman Hotell? Konkurrensen mellan de båda hotellen i 

Östra glesbygden är starkare än någonsin. Som vanligt hänger det mesta på hur mycket djurvännen Ingo och 

hans minst lika busiga minigris lyckas krångla till det. 

  

  

Sune på bilsemester  

av: Sören Olsson & Anders Jacobsson 

Tjejtjusaren Sune är tillbaka igen! Denna gång får vi följa med när Sune och hans familj ska på roadtrip genom 

Europa. Deras mål är en liten by i Sydtyrolen där mamma Karin och pappa Rudolf upplevde sin smekmånad för 

20 år sedan. Sune är övertygad om att hans drömtjej finns i byn, och där ska även bo en konstnär som skulle 

kunna göra familjen rika som troll. Allt de behöver är hans signatur. Vad skulle möjligtvis kunna gå fel? 

  

  



Monkel Trogg och den flygande åsnan  

av: Janet Foxley 

Andra delen i serien om den ovanliga pyttelilla jätten Monkel Trogg. Monkel är en mycket klok jätte trots att han är 

så liten och han har valts till kungens vise man och hjälper till att rådgöra inför viktiga beslut. Monkel bor 

tillsammans med alla de andra jättarna på Grummelberget och framtiden ser ljus ut. Ända tills en dag då det visar 

sig att berget i själva verket är en vulkan med glödande lava som puttrar och som när som helst kan få ett utbrott. 

Monkel tar hjälp av Emily, hans bästa vän bland människorna, och tillsammans försöker de komma på en plan. 

Kan Monkel och Emily rädda alla jättarna innan berget exploderar? 

  

Tipsare: Jenny 

  

Barnböcker 9-12 år 

  

Dödsknäpp 

av: Håkan Jaensson 



 
Totte, en vanlig kille på mellanstadiet, får för sig att han bara har två veckor kvar att leva. Hur ska han leva de två 

sista veckorna i sitt liv? Han vågar inte berätta  för någon och han funderar mycket på liv och död, meningen med 

livet och vad som händer när man dör? 

Men Totte blir modig också. Han börjar att säga ifrån och ger igen. 

En ömsint, sorglig och samtidigt humoristisk bok om hur svårt det är att vara människa. Och samtidigt hur härligt 

det är att leva! 

Allvarliga tankar om livet och döden blandas med en stor dos humor. 

 Dagens katastrofer 

Av: Cilla Jackert 

  

Majken, snart tolv år gammal och bor med sin mamma i Stockholm. Majken 

är helt uppslukad av katastrofer och orolig för allt, från leverfläckar till miljöhot, vilket gör det  svårt att hantera 

vardagen. Vändningen och trösten kommer med hunden Blunder. 

Det här är berättelsen om en ung och ensam människas tankar kring livet. Boken är fylldd av en varm humor som 

genomsyrar texten mitt i all sorg. 

Tipsare: Petra 



  

Ungdomsböcker 

  

Jag vill tipsa om två ungdomsböcker som är riktigt bra samtidigt som de är väldigt roliga, jag skrattade i alla fall 

flera gånger när jag läste dem.   

  

Konsten att ha sjukt låga förväntningar 

av: Åsa Asptjärn 

Högstadiekillen Emanuel Kent och hans bästa kompis Tore (eller rättare sagt, enda kompis) tillhör inte precis 

innegänget på skolan. De är väl mer eller mindre urtypen för nördar. 

Men när Tore är borta några dagar från skolan tar Emanuel tillfället i akt och gör en egenhändig makeover och 

plötsligt sitter han vid samma lunchbord som skolans drottning och den nya, snygga tjejen. Men som man brukar 

säga, saker blir inte alltid som man tänkt sig och Emanuel har en tendens till att röra ihop saker. 

  

Min pappa är snäll och min mamma är utlänning  



av: Emmy Abrahamson 

Alicja har flyttat med sin mamma och pappa till Österlen i Skåne. Det hade säkert funkat bra om inte Alicjas 

mamma inte vore så himla…polsk. Och som inte det vore jobbigt nog flyttar mammans storrökande kusin Sylwia 

in i huset tillsammans med sin dotter Celestyna. Alicjas mamma och de nyanlända släktingarna tvingar med Alicja 

för att vara med när påven kommer på besök i Sverige. Utflykten slutar i katastrof, Sylwia blir häktad när hon i sin 

påvedyrkan stormar scenen och Alicja själv råkar knäcka det nyplanterade heliga trädet. Och det är bara början 

på problemen. 

  

Tipsare: Martina 

 


