
Nu är det äntligen sommarlov och vi ska berätta om några läsvärda böcker, som ni kan sätta 
tänderna i mellan doppen i havet och glassätandet. En riktigt mysig lässommar önskar Petra 
och Marie! I augusti återkommer vi med nya boktips. 
 
 

 
 

Faktabok (barn & ungdom) 
Alla barnens roligaste lekar 
Måns Gahrton & Johan Unenge 
 
Författarna till Eva & Adam och Ronny & Julia har skrivit och illustrerat denna bok om lekar. 
Första delen av boken är en bilderbok om busiga barn som leker olika lekar. Berättelsen är på 
rim. Boken avslutas med beskrivningar av lekarna. Boken är lättsam och bra om du vill ha 
tips på lekar till t.ex. barnkalas eller sommarens utelek! 
 
/Marie 

 

 

 
 

Föräldrahyllan 
Mat för barn & deras föräldrar 
Latifa Lindberg 
 
På Föräldrahyllan hittar du denna bok med en mängd härliga recept för nyblivna föräldrar 
som ska börja laga mat till sina barn. Boken har en faktadel med fakta om olika livsmedel, 
smakportioner, allergier och överkänslighet m.m. I receptdelen finns recept på luncher, 
middagar och efterrätter. Du hittar även temauppslag; t.ex. kalas, fredagsmys och 
lördagsgodis. Och sommarmellanmål! 
 
/Marie 
 

 
 



 
 

Pekbok/småbarnsbilderbok 
Mina fina djur 
Xavier Deneux 
 
En bok för de allra minsta. Pekbok i kartong med mjuka skumgummipärmar. Bilder på djur - 
t.ex. katt, får och flodhäst - och med kikhål som leder över till nästa sida. Snygg design. 
Bilderna är svartvita med röda detaljer – färger och kontraster som passar bra för spädbarnets 
syn.  
 
/Marie 

 

 

 
 

Bilderbok 
Hermans sommar 
Stian Hole 
 
Herman är sex år. Sommaren går mot sitt slut och snart börjar skolan. Hermans familj har 
besök av tre gamla tanter. Med tanterna och med sina föräldrar pratar Herman om rädslor och 
oro. Man kan vara rädd för att dö eller för att gå till tandläkaren eller för att halka på hala 
trottoarer. Herman är orolig för att han inte ska hinna tappa någon tand innan han börjar 
skolan. 
 
Stian Holes illustrationer är en blandning av teckningar och digitala bilder, som han gör 
collage av i Photoshop. Stämningen i boken är drömsk och nostalgisk. Boken är flerfaldigt 
prisbelönad. En annorlunda och tilltalande bilderboksupplevelse! Passar från ungefär 5 års 
ålder.  
 
/Marie 
 
 
 
 



 
 

Barnbok (Hcf) 
Våffelhjärtat  
Maria Parr 
 
En perfekt högläsningsbok för stora och små.  
Trille är 9 år och bor med mamma, pappa, två syskon och farfar på en liten ö. Lena, Trilles 
bästa vän, bor också på ön, hon är full av galna upptåg. Det händer mycket roliga saker när 
Trille och Lena leker. Ett exempel är när de får för sig att göra Noaks ark på Trilles farbrors 
lilla båt och lastar flera av öns djur på den lilla snipan. Det slutar med ett fullkomligt kaos och 
man skrattar hejdlöst. En riktigt busig bok om vänskap som ger många skratt. 
 
/ Petra 
 
 

 
 

Barnbok (Hcg) 
Långt ifrån cool  
Ingrid Olsson  

 
Linnéa är elva år och ska få glasögon. Hon har inga direkta vänner i sin klass men vägrar att 
göra sig till, utan drar sig undan kamraterna. Fröken säger att Linnéa måste försöka bjuda till, 
men fröken ser inte de tjuvnyp och de elaka kommentarerna Linnéa får från populära Vanessa 
och hennes vänner.  
Hemma har Linnéa det tufft också, hennes lillasyster får göra precis som hon vill och Linnéa 
får oftast skulden. Det är svårt att vara glad när allt känns jobbigt och orättvist. Men så bjuder 
plötsligt Vanessa Linnéa på sitt kalas och det verkar som om Vanessa vill bli kompis med 
Linnéa. Det verkar nästan för bra för att vara sant. 
 
/Petra 
 
 
 



 
 

Ungdomsbok ( uHc) 
Hitta Felix 
Kristina Sjögren  
 
Felix försvinner spårlöst samma dag som han fyller 18 år. Hans mamma och syster Flipp letar 
förtvivlat efter honom men upptäcker snart att Felix försvunnit frivilligt och inte vill bli hittad. 
Flipp förstår inte varför han inte vill vara kvar hos henne? De som alltid har haft en så bra 
relation? Hon måste hitta Felix och ställa alla frågor och försöka förstå.  
 
/Petra 
 
 


