
Nu är det dags igen för nya boktips från Martina och Jenny.   

Den här gången presenteras bilderböcker utan text samt några bra och spännande 

mellanåldersböcker. 

Håll till godo kära läsare! 

Bilderböcker 

 

Var är tårtan? av Thé Tjong-Khing 

Pojken och huset av Maja Kastelic 

Kartan och Resan av Aaron Becker 

Simbassängen av JiHyeon Lee 

Bilderböcker utan text, eller textlösa bilderböcker som det heter  

på biblioteksspråk, är något som dykt upp mer på senare tid. På engelska går de under namnet 'Silent 

books'. Det är böcker som fungerar oavsett modersmål  

då det är bilderna som förmedlar berättelsen. Det här är böcker som passar bra för barn och vuxna 

att 'läsa' tillsammans. 

 

Var är tårtan? kan nästan räknas som en klassiker vid det här laget med sina tio 

år på nacken. En tårta försvinner från ett uppdukat bord och vi får följa den händelserika jakten på 

tjuvarna för att få tillbaka tårtan. En bok man kan njuta av flera gånger då man ständigt upptäcker 

nya saker i bilderna. 

  

 

I Pojken och huset går en pojke i staden, han får syn på en katt i en öppen dörr och 

följer efter katten in i huset. Katten springer från rum till rum och pojken följer efter. Helt textlös är 

dock boken inte, för oss vuxna finns här nämligen referenser till andra författare, gatorna pojken går 

på heter t.ex. Grimms gata och Andersens gata. Väldigt vackra bilder i en dämpad färgskala vilket 

bidrar till en lugn stämning boken igenom. 



  

 

  

 

Aaron Beckers bilderböcker Kartan och Resan handlar om barn som hamnar i en parallell sagovärld 

och slutligen Simbassängen som handlar om en överfull simbassäng. En pojke tvekar innan han vågar 

hoppa i bassängen. Men där under ytan, möter han en annan värlld. 

Mellanåldersböcker 

 

Det magiska hjärtat 

av Kristina Ohlsson 

Kristina Ohlsson är en produktiv författare som skriver för både yngre och vuxna. För våra yngre 

låntagare är hon mest känd för sina mysterieböcker, b.la. Glasbarnen-trilogin. 

Det magiska hjärtat fortsätter lite i samma mysterietradition men samtidigt är det en mycket 

allvarligare bok då den tar upp ämnen som livet, sjukdom, sorg och inte minst döden. Inga garantier 

för ett lyckligt slut. 

Robertas bästa vän Charlotte är svårt sjuk, hon behöver ett nytt hjärta så fort som möjligt. För varje 

dag som går blir Charlotte svagare men att hitta en donator är svårt. På en auktion ropar Roberta i en 

jordglob och inte vilken som helst – Robertas morfar Horatio har sagt att den här jordgloben är 

magisk. Om Roberta lyckas utföra ett antal uppdrag så kan globen uppfylla en önskan och Roberta vill 

ju såklart att Charlotte ska bli frisk. 



 

 

Span och Span och den stora guldkuppen 

av Lisa Kiddo 

De två bästisarna Myran & Flisan ser fram emot ett långt och härligt sommarlov, de ska bara rida på 

sina ponnyer Älgen & Raketen och ha det lugnt och skönt. Men det blir inte riktigt som de tänkt. 

Myran & Flisan upptäcker snart en luring som har något fuffens för sig inne på kyrkogården och 

sedan en till som irrar runt i skogen bakom deras stall. De bestämmer sig för att ta reda på vad 

luringarna har för sig och startar detektivbyrån Span & Span och ger sig ut och spanar. De bryr sig 

inte om att det kan vara farligt utan tar sig an fallet med stor iver men vad är det egentligen som 

händer på kyrkogården mitt i natten? 

 

 

Koalakaos  

av Lucy Courtenay 

Boken är den fjärde i ordningen i serien om tvillingarna Tori och Taya. De bor med sina föräldrar på 

en safaripark och deras mamma tar hand om djurungar som blivit övergivna. När Tori och Taya är på 

safariparken med sin klass upptäcker de att den söta koalaungen Kitty adopterats av en känguru. 

Samtidigt kläcks ett par krokodilbebisar och en av dem tyr sig till Taya, han verkar tror att hon är hans 

mamma! När Tayas favoritartist vill ha med hennes krokodil i sin musikvideo är lyckan så klart total. 

  

 



 

 

 

Tsatsiki och olivkriget 

av Moni Nilsson 

Tsatsiki och olivkriget är sjunde boken i serien om den ovanligt vanliga pojken 

Tsatsiki. Tsatsiki ska äntligen åka till Grekland igen, sitt andra hem för där bor hans pappa, 

Bläckfiskaren Yanis. Men när Tsatsiki kommer till den lilla byn Agios Ammos är ingenting sig likt. Bästa 

kompisen Per Hammar har brutit benet och fick stanna hemma, pappa Yanis hotell står tyst och tomt 

utan gäster och pappa själv är inte ens där. Han är skyldig banken pengar och har rest till Aten för att 

försöka hitta köpare till både hotellet och olivlunden och det får bara inte hända tycker Tsatsiki. 

Tsatsiki har tråkigt utan sin pappa och längtar hem men allt det förändras när han en dag träffar den 

svensktalande tjejen Alva. Hon har massa idéer om hur de ska kunna rädda hotellet och hon tar med 

Tsatsiki på en massa häftiga äventyr. Tillsammans med henne känns det som att Tsatsiki kan göra vad 

som helst och sommaren förvandlas till ett romantiskt lyckomoln samtidigt som de gör allt för att 

pappa Yanis inte ska sälja hotellet. Men en dag dyker Tsatsikis mamma upp i byn och med sig har hon 

Per Hammar och genast dyker det upp problem. Kan man vara bästis med fler än en? Tsatsiki gör allt 

för att Per Hammar och Alva ska bli kompisar så de kan umgås alla tre, något som inte är helt lätt. 

 


