Julklappsböcker!
Ett urval av årets bästa böcker som passar barn och unga mellan 6 och 16 år sammanställd av
bibliotekarierna Clarisa och Ingalill på Medioteket.

Bilderböcker

Ninna och stormskolan, Matilda Ruta
Ninna och Stormskolan är en vacker bilderbok om att börja skolan. Matilda Ruta fångar barns tankar och
upplevelser om skolstarten med ett poetiskt men ändå lättillgängligt språk.

Bockarna Bruse börjar skolan, Björn Rörvik & Gry Moursund
Hisnande roligt och tokigt när Bockarna Bruse börjar skolan. Men vem kan den nya rektorn vara? Den här
bilderboken blir nog en högläsningsfavorit i många år framöver.

Allt, Marc Martin
Genial bilderbok med nedslag över några geografiska platser från världens alla hörn. Bilderbokskonstnären
Marc Martin fångar dessa utvalda städer och platsers säregenhet med starka färger och humor i de fantastiska
bilderna. En underbar och nyskapande blandning av faktabok och bilderbok för alla åldrar.

Alla frågar sig varför, Eva Susso & Anna Höglund
Det här är en bok om livets stora frågor för barn och unga i alla åldrar. En filosofibok att läsa för sig själv eller
gärna tillsammans med andra för att prata om alla tankar läsningen öppnar för. Anna Höglunds märkliga och
vackra bilder förhöjer läsupplevelsen. Passar främst för äldre barn och unga läsare.

Min vän Jim, Kitty Crowther
Kitty Crowthers fina bilderbok om vänskapen mellan en vit och en svart fågel borde få samma klassikerstatus
som Margret Reys Pricken. Om varm vänskap och främlingsfientlighet.

Om dagen tar slut, Lisa Hyder & Per Gustavsson
Finstämt om ett barns oro över jordens kommande undergång. Tänk om jorden går under som de vuxna säger,
vad händer då? Mycket att prata om med yngre barn och underbara bilder.

Kattfesten, Siri Ahmed Backström
Två barn ska hämta en katt hos en gubbe som inte längre kan ha sin katt. Men när de kommer hem till den
ensamma gubben blir det inte som barnen hade tänkt sig. Hur ska det nu bli med kattfesten? Fin och empatisk
berättelse om kärleken till en katt.

Anden, döden och tulpanen, Wolf Erlbruch
Aldrig har väl döden skildrats så vackert och tankeväckande som i årets ALMA-pristagares underbara bilderbok
Anden, döden och tulpanen. Läs den med barn i alla åldrar.

Kapitelböcker 6-9 år

Fjodor, Pelle Forshed
En liten pärla till seriebok för alla barn som kan läsa själva. Om Fjodor, en strulig och snäll kille som lätt hamnar
i tokiga situationer. Det är roligt, överraskande och riktigt bra läsning. Vi tror att många barn kommer att känna
igen sig i den försiktige pojken och vi hoppas att det kommer många fler vardagsäventyr med Fjodor i framtiden.

Det tunna svärdet, Frida Nilsson
En magisk äventyrsbok perfekt för högläsning. När Sasjas mamma dör bestämmer han sig för att överlista
Döden och försöka ta tillbaks mamma till livet igen. Det blir en resa till Dödens värld som inte alls blir som
Sasja förväntat sig. Varm och spännande berättelse fylld av talande djur, mod och vänskap. Frida Nilsson bevisar
igen att hon är en av Sveriges bästa författare.

Liten svart hund i natten, Rose Lagercrantz
När Samsons matte faller ihop i tunnelbanan och ambulanser kommer är det ingen som förstår att han hör ihop
med den gamla damen. Liten, rädd och förvirrad blir Samson kvar på Stockholms gator. Hur ska det gå? Samson
är hungrig, det är vinter och han är inte van att vara ensam utomhus. Tur att grannflickan Adina anar oråd.

Lisbeth och Sambakungen, Emma Karinsdotter & Hanna Gustavsson
Lisbeth bor med sin mormor, Sambakungen. Sambakungen är en färgstark dam som drivs av tokiga infall och
som nästan är barnsligare än Lisbeth själv! En rolig kapitelbok i samma anda som Barbro Lindgrens böcker om
Loranga. Passar kanske bäst som högläsning.

Handbok för superhjältar, Elias Våhlund & Agnes Våhlund
Lättläst med häftiga illustrationer om Lisa som börjar på en ny skola och blir mobbad av några riktigt elaka
killar. När Lisa gömmer sig på biblioteket hittar hon en speciell bok, en handbok för superhjältar! Hon tar hem
boken och börjar genast träna på olika tekniker så att hon ska kunna försvara sig nästa gång killarna ger sig på
henne. Första boken i en serie för nybörjarläsare.

Tuffa gänget-En god gärning, Aaron Blabey
De läskigaste djuren du kan tänka dig är trötta på att alltid vara skurkar. Nu vill de ändra på sig själva och bli
hjältar. Men det är lättare sagt än gjort att göra goda gärningar när goda gärningar strider mot ens
vilddjursinstinkter. Tokroligt och lättläst med annorlunda layout, mycket illustrationer och en blandning av olika
typsnitt och textstorlek gör den här boken extra läsvänlig för ovana läsare.

Myran och gåtorna, Linn Gottfridsson & Emma Adbåge
Andra boken om Myran. Myrans föräldrar har separerat och han bor varannan vecka hos varje förälder. Mamma
är kär i en badvakt som är ganska snäll men Myran oroar sig för att pappa ska bli ledsen. Det handlar också
mycket om vardagen i skolan och kompisarna. En fin bok om ett barns liv i Sverige just nu.

Haj-Jenny, Lisa Lundmark
Jenny är trött på lärarens tjat om att hon måste tala högre. Hon vill inte ta för sig mer i klassrummet. Hon är
hellre sig själv, tyst och iakttagande som en haj när alla andra i klassen är som röriga och pratiga bläckfiskar. En
bok om att få vara sig själv och att acceptera att människor är olika.
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Den förskräckliga historien om Lilla Hon, Lena Ollmark & Per Gustavsson
Lilla Hon vill verkligen vara med och leka med de andra barnen i kuddrummet. För att få vara med måste hon gå
ensam till skolans mörka läskiga vind. Lilla Hon är verkligen lättskrämd så de andra barnen berättar ofta om
skolans alla läskiga spöken men när Lilla Hon blir inlåst i skolan en hel natt visar det sig att skolans läskiga
spöken kanske är snällare än hennes klasskamrater.

Anrop från inre rymden, Elin Nilsson
Det här är något så ovanligt som en novellsamling för mellanstadiet. Vi får följa några väldigt olika livsöden.
Välskrivet om vänskap, skolan, föräldrar, den första kyssen och mycket mer.

Mördarmormor, Petter Lidbeck
Riktigt rolig om mormodern som berättar för sina barnbarn om alla hon har varit tvungen att döda under sitt
händelserika liv som diplomathustru (och mördare). Men är mormors historier sanna eller hittar hon bara på för
att roa barnbarnen? På slutet händer något som får läsaren att undra. Roligt och snabbläst.

De försvunna, Cecilia Lidbeck
Krypande otäck stämning i den här välskrivna rysaren om några barn som efter en olycka lämnas ensamma långt
in i skogen av sin lägerledare. Barnen känner inte varandra sen tidigare och snart är de utan mat och vatten. En
av dem är svårt skadad, hur ska det gå? Det är inte lätt att vara sitt bästa jag och samarbeta med främlingar när
man är rädd, hungrig och törstig. Väldigt spännande!

Sanningen om maneter, Ali Benjamin
Tolvåriga Suzys bästa vän dör i en drunkningsolycka vilket leder till att Suzy slutar prata och blir som besatt att
bevisa att kompisens död hade något att göra med en dödlig manet. Suzy tar reda på allt om farliga maneter
samtidigt som vi får läsa tillbakablickar om Suzys och kompisens vänskaphistoria. Så småningom förstår man
deras vänskap inte var så stark som läsaren tror i början av boken. Fantastisk roman om vänskap, ensamhet,
utsatthet, sorg och maneter. Passar bra läsare från 12 år och uppåt.

Lars är lol, Iben Akerlie
Det här är en varm och rolig bok om mobbning och vänskap. Det är både roligt och jobbigt att läsa om Amanda
som blir utvald till att vara fadder till sin nya klasskamrat Lars som har Downs syndrom. Amanda är lite rädd
och orolig till en början, hon har många fördomar om Downs syndrom och hon är en sån som verkligen inte vill
sticka ut på något sätt i skolan. Lars och Amanda blir bra kompisar men när några elaka tjejer i skolan lägger upp
en taskig blogg med bilder på Lars blir Amanda inblandad och sviker Lars. Hur ska hon lyckas vinna tillbaks
Lars tillit?

Risulven Risulven, Nina Ivarsson
Tolvårige Pär är ensam och mobbad i skolan. Hemma är det inte heller så bra, mamma missbrukar och Pär får ta
hand om sig själv mycket. Den här sommaren träffar Pär Risulven vid badstranden och en annorlunda vänskap
föds. Men när skolan börjar bestämmer Risulven att de ska leka en lek som går ut på att de är osynliga för
varandra i skolan. Pär får inte prata med henne där. Pär blir ledsen men gör ändå som Risulven vill. En hemlig
vänskap är bättre än ingen vänskap alls. Det här är en tung bok men en av de bästa barnböckerna vi har läst i år.

Superdövis, Cece Bell
Cece blir döv som liten efter en sjukdom och i den här boken får vi följa hennes liv med hörapparater, skolstart
och kompisar. Underbar självbiografisk serieroman om att vara annorlunda och våndorna med vänskap och allt
som hör barndomen till. En av årets bästa barnböcker!

Allt som räknas, Ingrid Ovedie Volden
Petra tycker om jämna och fina tal. När läraren berättar om talet pi och dess oändliga decimaler kräks hon rakt
ner på skolbänken. Det gör att Petra tvingas att gå och prata på BUP om sina magiska tankar (tvångstankar) och
det är inte så uppskattat. Petra är också rädd för vatten men i simhallen finns den snygga och snälla nya killen
som hon blir blixtförälskad i. Annorlunda och med en underfundig humor om kärlek, rädslor, jobbiga tankar och
om tal.

Fågeln i mig flyger vart den vill, Sara Lundberg
Underbar bildroman om konstnären Berta Hanssons barndom under tidigt 1900-tal i Jämtland. Berta vill inget
hellre än att rita och måla och hon vågar knappt ens drömma om att studera vidare eftersom hon behövs som
arbetskraft på gården nu när mamma är lungsjuk. Dessutom är det inte vanligt att flickor studerar konst på den
här tiden. Men Berta längtar ändå efter ett annat liv.

Skräck: Elva rysare för mellanstadiet
Elva spännande och läskiga skräckberättelser skrivna av olika författare med erfarenhet att skriva rysare för barn.
Perfekt att stoppa i händerna på barn som gillar att bli skrämda.

Mysteriet på örnklippan, Kristina Ohlsson
En ny lagom spännande rysare av Kristina Ohlsson. En försvunnen pojke, en ryslig legend om en huvudlös
hämnare och lite vanlig vardag blir till en perfekt läsupplevelse för jullovet.

Faktaböcker

Stora boken om bin, Piotr Socha
Allt du någonsin velat veta om bin hittar man i den här stora boken full av roliga illustrationer.

Riktiga vikingar, Bengt-Erik Engholm & Jonna Björnstjerna
En rolig och annorlunda bok om vikingar. Författaren breddar vår syn på vikingar och vilka de var och hur de
levde. En favorit bland faktaböckerna som passar för högläsning för de första skolåren och egenläsning för
mellanstadiet. Många roliga illustrationer av Jonna Björnstjerna.

Blod, Bengt-Erik Engholm & Jojo Falk
Den perfekta boken för barn som tycker om att läsa faktaböcker. Blod är ett ämne som alla barn finner intressant
och spännande. Här berättar Bengt Erik Engholm med en humoristiskt ton upprörande och upplysande fakta om
blod.

Godnattsagor för rebelltjejer: 100 berättelser om fantastiska kvinnor, E. Favilli & F. Cavallo
Precis som titeln antyder så är det här en uppslagsbok med 100 korta berättelser om fantasiska kvinnor genom
historien. Många kända, andra bortglömda, intressanta kvinnor från hela världen med fantastiska illustrationer.

I mitt hjärta finns du kvar: om sorg och saknad, Jennie Persson & Elin Lindell
I den här boken kan man läsa om barn som alla har upplevt sorg och saknad. Elin Lindell har intervjuat och
Jennie Persson illustrerat. Den här boken kan fungera som tröst för barn som drabbas av sorg.

Bli hjärnsmart: plugga snabbare och bättre, Johan Rapp
Vill man bli bättre på att plugga kan den här boken passa. Här kan man lära sig mer om hur hjärnan fungerar och
få tips på hur man kan öva upp sitt minne och få bättre studieteknik.

Så funkar det! kroppen inifrån och ut, Mats Wänblad
Roligt och faktaspäckat om kroppens olika delar och funktioner.

Frågor jag fått om förintelsen, Hedí Fried
Gripande i all sin saklighet. Förintelseöverlevaren svarar på frågor hon fått av unga om sina upplevelser av
förintelsen. Otrolig viktig bok som borde finnas på alla bibliotek och läsas av alla unga idag.

Handbok för kartläsare: en faktabok om världen på papper, Linnéa Krylén
Det här är en imponerande faktabok om kartor. Om att göra egna kartor, om historiska kartor, om stjärnkartor,
om sjökort och om mycket, mycket mer. Snyggt formgiven och fina bilder för äventyrslystna barn.

Det spökar!, Peter Gissy & Dick Qwarfort
Tror du på spöken? Kanske att man faktiskt börjar tro på spöken om man läser den här spännande boken om
riktiga spökplatser i Sverige. Bra att ha med sig i väskan om man vill ge sig ut på spökjakt!

Ta det som en man – hur fan gör man det?, Hampus Nessvold
En viktig bok om att vara en ung man i dagens Sverige. Hampus Nessvold vill diskutera och verka mot
machokulturen och normer som alla påverkar mansrollen idag. Ge den här boken till tonårskillar i din närhet och
läs den själv också så att ni kan diskutera den tillsammans.

Ungdomsböcker

The hate u give, Angie Thomas
Årets starkaste läsupplevelse. Starr får skjuts hem av sin barndomskompis när de blir stoppade av polisen. När
polisen plötsligt skjuter och dödar Starrs kompis blir Starr livrädd och förkrossad. Hur Starr väljer att gå vidare
med detta, (vittna, bli intervjuad i media, ta ställning mot polisbrutalitet) kommer att påverka hennes familj och
hela hennes värld. Mästerlig roman som blottlägger rasismen i dagens USA. Var beredd på att gråta mycket och
bli arg över sakernas tillstånd när du läser den här boken.

Karta för förälskade och andra vilsna, Johanna Lindbäck
Lika mycket en varm kärleksroman om två unga människor som möts på en somrig skärgådsö som en bok om en
krisande vänskap mellan två unga kvinnor. Johanna Lindbäck skriver så att förälskelsen känns i hela kroppen
men också Julias saknad efter gamla bästisen Karin som hon har svikit.

Vakuum, Mia Öström
Det är nästan ett år sedan Jonnas storebror Johan tog sitt liv men Jonna kan inte ta sig ur den förlamande sorgen.
Jonna hittar små lappar som Johan lämnat till henne med ledtrådar om hans liv. Jonna blir besatt av att hitta alla
lappar och kanske förstå mer om Johan, hans liv och varför han lämnat henne. Otroligt gripande och välskrivet
med perfekta formuleringar att spara i hjärtat.

Tre saker jag inte vet om dig, Julie Buxbaum
Jessie har nyligen förlorat sin mamma. Plötsligt bestämmer sig pappan för att flytta till en ny stad. Jessie får
lämna sin bästis och sitt gamla liv och följa med. Det är inte lätt att börja på en ny skola men redan under första
veckan får hon ett anonymt mejl från en kille i skolan som i all välmening vill hjälpa henne att överleva den
första tiden. Jessie är först misstänksam men det visar sig att killen som hon mejlar med blir en riktig bra vän.
Jessie märker snart att hon håller på att bli kär i honom. Men vem är han? Underbar bok om kärlek, sorg och
vänskap.

Vita tigern, Christin Ljungqvist
Underbar läsupplevelse i steampunkstil som utspelar sig i en framtida Göteborg. Avalon bor med sina föräldrar
och storebror på det ökända hotellet Vita tigern, det enda hotellet i området som tar emot utländska migranter.
När en svävare störtar genom isen dras Avalon in i ett farligt sökande efter den så kallade luftfartssabotören. Ett
härligt äventyr men som också tar upp nationalism, migration och medmänsklighet.

Under odjurspälsen, Klara Krantz
En roman om att vilja vara någon annan, någon enklare, någon snyggare. Gärna en perfekt, glad tjej som killen
man varit kär i hela sitt liv skulle kunna falla för. På dagarna trånar Signe efter populära Joel i skolans korridorer
men hemma framför datorn förvandlar hon sig själv till perfekta Frida från Karlstad och chattar med honom
varje kväll. Sen finns Manga-Magnus, han är inte snygg och perfekt men mellan dem finns det också starka
känslor. Drabbande läsning för unga!

På andra sidan reglerna, Emma Granholm
Lukas tvingas flytta från Stockholm till en mindre ort i Sverige. Han är oroligt för att inte passa in i den nya
gymnasieskolan men han tas väl emot av skolans coolaste gäng. Snart märker han att skolans sociala regler är
helt sjuka och hans nya kompisar inte så trevliga. Varför är Olivia helt utstött i skolan men festernas populäraste
tjej? Lukas bestämmer sig för att at reda på vad alla döljer, hjälpa Olivia och ändra på reglerna. Otroligt
spännande läsning.

Norra Latin, Sara Bergmark Elfgren
Rysligt spännande, stämningsfullt om två väldigt olika tjejer som börjar på den anrika gymnasieskolan Norra
Latins teaterlinje. Clea är dotter till en känd skådespelerska och redan etablerad skådespelerska. Tamar har
lämnat familj och vänner för att flytta till huvudstaden. Ensam och osäker i den nya skolan blir hon ett lätt byte
för det onda som gömmer sig i skuggorna. Vardagsliv, kärlek, vänskap och övernaturliga läskiga typer i denna
tjocka och härliga roman.

Ordbrodösen, Anna Arvidsson
Alba kommer från en släkt av Ordbrodöser i Värmland. En ordbrodös är en kvinna som har en förmåga att styra
andra människor med skriven text. När Alba fyller 18 år får hon göra inträdesprovet men det går inte riktigt som
tänkt och hon skickas till Stockholm en tid. I Stockholm får hon bo med Lo och Klara som berättar för henne om
en mörk och farlig sida av släkten som hon inte anat. Riktigt spännande och välskriven debut.

Fejk, E. Lockhart
Spännande och berättartekniskt annorlunda roman om Jule och Imogen. Två väldigt olika vänner. Imogen är
stenrik och blasé. Jule är ensam, stark och farlig. Om att välja vem man är, vilken historia man vill berätta och
att gå över lik för att inte bli avslöjad. Är Jule en hjälte eller är hon skurken i den här berättelsen?

Titta Hamlet, Barbro Lindgren & Anna Höglund
Hamlet i pekboksformat av barnlitteraturens mästare Lindgren och Höglund är den perfekta presenten till
litteraturintresserade unga och vuxna i ens närhet. Stor humor.

Crossover, Kwame Alexander
På fri vers, suveränt översatt av Jason Timbuktu Diakite, berättar tolvårige Josh om sitt liv. Det handlar om
kärleken till basket, om sin tvillingbror, familjen och mycket mer. För basketspelare och andra som uppskattar
tempo, språk och en läsupplevelse utöver det vanliga.

Sköldpaddor hela vägen ner, John Green
Aza får under absurda omständigheter åter kontakten med sin förmögna granne Davis Pikett. När bägge var
yngre träffades de på ett sommarläger för barn som förlorat en förälder. Azas brottas med tvångstankar som
eskalerar under bokens gång och detta gör att hon inte riktigt kan ha ett normalt förhållande. Men ändå faller Aza
för ensamma Davis. Azas tvångstankar skildrar varsamt och hennes glimrande intellekt roar och oroar läsaren på
samma gång. John Green har ett sätt att skriva som trollbinder läsaren från första sidan.

Idag är allt, Nicola Yoon
I den här underbara romanen får vi följa två unga människor som oväntat blir kära under ett dygn i New York.
Natasha som ska bli deporterad till Jamaica med sin familj och Daniel som måste ta ett beslut om vem han vill
vara och vad han vill göra med sitt liv, möts av en slump och faller för varandra. Om kärlek och identitet.

