
Faktabok 

Utflykt – äventyr för barn och vuxna 
Mats & Åsa Ottosson 
 
  I vår avdelning med faktaböcker för barn hittar du böcker för barn och 
ungdomar i alla åldrar. Vissa böcker riktar sig till hela familjen, t.ex. denna 
bok om utflykter. I den kan du läsa om skidåkning, långfärdsskridskoåkning, 
cykling, bärplockning, vandring, fiske m.m. Boken innehåller allt från fakta 
om kompasser och skidvallning till tips om goda matsäckar att ha med sig ut 
i naturen.  
 
   Ett kapitel handlar om hur man eldar och lagar mat ute i naturen, och 
bjuder på frestande recept som t.ex. tortellini med ädelost eller pesto. 
Författarna berättar om utflykter de har gjort tillsammans med sina tre barn, 
vilket gör boken personlig och extra rolig att läsa. Många fina bilder och 
teckningar. En inspirerande bok som får en att genast vilja ge sig ut på 
äventyr i naturen! /Marie  
 

 

Föräldrahylla 

Bebisens roliga rim och ramsor 
(illustration Camilla Lundsten, urval och instruktioner Birgitta Westin) 
I vår Föräldrahylla hittar du denna bok med rim och ramsor för det lilla 
barnet. Den innehåller fingerramsor, tåramsor och en mängd andra sorters 
ramsor. Till varje ramsa finns instruktioner om hur man gör rörelserna. Det 
finns välkända ramsor som Rida rida ranka och mindre välkända som den 
japanska fingerleken Masken Mimi.  
 
Man behöver inte känna sig osäker på rörelserna, för det medföljer en dvd 
där man ser föräldrar göra ramsorna med sina barn. Fantastiska 
färgsprakande illustrationer gör boken extra härlig att bläddra i.  
 
Det är aldrig för tidigt att börja rimma och ramsa med sin bebis. Ett utmärkt 
sätt att tidigt ge sitt barn en känsla för språk och rytm, på ett lekfullt och 
mysigt vis! /Marie 
 

 

Pekbok/småbarnsbilderbok 

Bäbis lessen 
Ann Forslind 

En liten bebis sitter på golvet och är ledsen. Ingenting hjälper! Bebisen vill 
varken ha napp eller välling, och inte hjälper det att läsa bok. Det enda den 
vill är att komma upp i sin mammas famn. Så fort mamma tar upp bebisen 
och kramar den, slutar tårarna att rinna och den blir glad igen. En fin bok för 
de allra yngsta (0-2 år). En eller två meningar på varje sida. Enkla och 
uttrycksfulla teckningar. I serien finns tre andra böcker; Bäbis arg, Bäbis 
jobbar och Bäbis dansar. /Marie 
 

 

Bilderbok 

Kanel och Kanin letar efter sommaren 
Text: Ulf Stark, illustrationer: Charlotte Ramel 

Kanel, med frisyr i form av en kanelbulle, har en liten kompis som heter 
Kanin. Tillsammans ger de sig ut för att leta efter sommaren. På sin vandring 
hittar de svampar och skalbaggar, och sedan blir det vinter och de dansar runt 

 



granen. Så blir det vår och de hoppar i leran och väcker myrorna. Till slut 
hittar de sommaren!  
 
Detta är poesi, för barn, i sin finaste och mest lättillgängliga form. Ljuvliga 
bilder av Charlotte Ramel. En bilderbokspärla om vänskap och årstider. 
Kanel och Kanin – dikter om kroppen heter den första boken om detta par, 
låna gärna den också. /Marie 
 
Barnbok (Hcf) 

Edward Tulanes fantastiska resa 
Text: Kate DiCamillo, illustrationer: Bagram Ibatoulline 
  
   Vilken UNDERBAR BOK och vilka fantastiska bilder! 
Den handlar om Edward, en tjusig leksakskanin i porslin som mäter en meter 
ungefär och har de vackraste öron av äkta kaninpäls. Edward är oerhört 
förtjust i sig själv. Abilene heter flickan som äger kaninen och hon är otroligt 
mån om sin vän. Abeline har fått Edward av sin mormor Pellegrina som i sin 
tur har låtit tillverka förtjusande små kläder till kaninen.  Edward äger en 
glänsande sidenpyjamas, skinnhandskar, damasker och kostymer. Han är 
alltid välklädd och stilig.  
   En dag ska familjen bege sig på en resa över havet till England. Då kastas 
Edward överbord av några avundsjuka pojkar som fått syn på Abelines 
ögonsten, och Edward försvinner ner i havet och landar på botten bland 
sjögräs. Där blir han liggande ett par år innan ett kraftigt oväder lösgör 
honom från bottnen och han följer med vågorna och slutligen hittas av en 
sjöman.  Vi får följa Edwards resa genom landet, till olika ägare. Kommer 
han någonsin återförenas med sin Abeline? Under sin resa får vi följa hur 
Edward mer och mer tappar intresset för sig själv och utvecklar sin 
tillgivenhet till andra. 
   Känns boken för svår så be en vuxen läsa för dig. Boken gör sig verkligen 
som högläsningsbok och passar både små och stora barn. /Petra 

 

 

Barnbok (Hcg) 

Jävla Lucia 
Mårten Melin 
 
   Lena är klassens populäraste tjej. Hon är riktigt snygg och de flesta killarna 
i klassen vill bli tillsammans med henne. Även Martin, men han tillhör inte 
de populära killarna i klassen.  Klassen är uppdelad i två grupper. Lena 
tillhör det coola innegänget med den ganska vassa och elaka ledaren Simon 
och Martin tillhör ”de trista, vanliga”. 
   Men så kommer Lucia till klassen, en tuff egensinnig tjej med eldrött hår 
och dramatiska saker börjar hända. Det hamnar en stor råtta i skolmaten och 
den tuffe Simon kissar ner sig. Detta leder till att det blir omgrupperingar i 
klassen. Det verkar som Lucia kan göra var som helst och att hon kommit till 
klassen för att hjälpa Martin att bli tillsammans med Lena. 
   Boken är riktigt spännande och lättläst! /Petra 

 

 
 



Ungdomsbok (uHce) 

Vad är så skört att det bryts om du säger dess namn? 
Bjørn Sortland 

   Boken består av korta kapitel och är i sitt språk och upplägg lättläst även 
om ämnet kan kännas tungt. Den handlar om Ingrid och Markus, två 
ungdomar i tjugoårsåldern, som blir förälskade i varandra. ”Kärleken ska 
vara en början. På livet. Den ska vara längtan och hopp och självlysande 
bilder av framtiden.” (baksidestext)  
   Så blir det inte för dessa två ungdomar, Ingrid är nämligen döende i cancer 
och har bara en kort tid kvar att leva. Trots detta faktum växer kärleken 
mellan dem djupare. Boken är oerhört gripande och smärtsam samtidigt som 
det känns hoppfullt att kärlek kan växa trots att tiden är så kort. 
   Ibland läser man en bok, som trots att den är riktad mot en viss målgrupp, 
känns så allmänmänsklig. Det här är en sådan bok, den kan läsas av inte bara 
ungdomar utan även vuxna i alla åldrar. Jag berördes starkt av historien om 
Markus och Ingrid. Läs och bli rörd och berörd! /Petra 

 

 

 


