En lista med vårens bästa böcker för åldrarna 6 till 16 år sammanställd av bibliotekarierna
Clarisa, Anja och Ingalill på Medioteket, Utbildningsförvaltningen.

Lennarts listor, Barbara Bottner & Gerald Kruglik & Olof Landström
Lennart är annorlunda. Han kan bara göra saker om han skrivit upp det i en lista. Men så kommer
grannen Albert in i hans liv och Lennart tvingas rucka på sina rutiner, nu när han äntligen fått en
efterlängtad vän. Underbara illustrationer av mästaren Olof Landström.
Barr är bäst, Anna Bengtsson
Det här är en rolig bilderbok om livet i en myrstack. Blandningen av fakta, humor och Anna
Bengtssons underbara bilder blir till en härlig lässtund.
Dom som bestämmer, Lisen Adbåge
En bilderbok om makt. På ett lekfullt sätt illustrerar Lisen Adbåge dynamiken bland barnen på
lekplatsen. Alla barn och vuxna kan känna igen sig i situationerna som uppstår, och insikten om att
man faktiskt kan våga stå på sig och säga ifrån och då själv ta makten över sin situation är befriande.
Vargen, ankan & musen, Mac Barnett & Jon Klassen
Absurd och roligt om en anka och en mus som båda blivit uppätna av en varg och lever lyckliga
tillsammans i vargens mage! När vargen blir attackerad av en jägare måste de kämpa för att få behålla
sin varg (sitt hem!) vid liv.
Hemma hela sommaren, Elin Johansson & Elin Ekman
Om man inte har råd att åka bort på sommarlovet kan man åka på en spännande och rolig cykelsafari
hemmavid. Med ett gammalt tält, spritkök, sovsäck, lite konserver och mycket fantasi blir det ett
riktigt äventyr. Viktig och rolig bok om ett sommarlov som många barn kan känna igen sig i.
Fabler och andra berättelser, Lev Tolstoj & Jockum Nordström
Stor humor i både text och bild finner man i den här annorlunda fabelsamlingen. Att läsa tillsammans
med mindre barn eller för egen läsning för läskunniga i alla åldrar. Hisnande illustrationer av
konstnären Jockum Nordström.
Hemma hos Harald Henriksson, Clara Dackenberg & Uje Brandelius
Hemma hos Harald Henriksson är en tänkvärd bilderbok som illustrerar hur olika barn kan ha det i
dagens Sverige. Med ett genomgående barnperspektiv och mycket att läsa i de vackra bilderna och
mellan raderna.

Familjen Knyckertz och gulddiamanten, Anders Sparring & Per Gustavsson
Andra boken om den ovanliga familjen Knyckertz. I den här boken ska Ture lära sig ljuga som resten
av familjen och föräldrarna är intresserade av att titta på (eller knycka) den ovanliga guld-diamanten
som ställs ut i huvudstaden. Barnen får också tillfälle att bryta sig in i finkan och hälsa på mormor när
föräldrarna är borta. En väldigt rolig bok för lågstadiet.
Kronan, Annalena Hedman & Sofia Falkenhem
Spännande bok om två kompisar som hittar en mystisk uråldrig krona. Kronan påverkar människor
och allt som kommer i kontakt med den på ett skrämmande sätt. Barnen vet inte riktigt hur de ska
hantera kronan och snart har de mystiska skattletare efter sig. Kronan stals från ett museum i
Stockholm för tjugo år sedan, och någon från byn är tjuven - men vem? Bra sommaräventyr för
bokslukare.
Vilma superhjälte, Abby Hanlon
Tredje, fristående boken om tokroliga Vilma och hennes vänner och låtsaskompisar. Den här gången
får Vilma inte bli läskompis med sin bästis Rosabelle, Vilma läser inte så bra ännu och får bara läsa
tråkiga böcker om djur på bondgården. Hur ska Vilma lyckas ta sig ur detta? Böckerna om Vilma är
lätta att läsa och genomillustrerade.
Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund, Ingelin Angeborn
Nyutgåva av Ingelin Angeborns charmiga böcker om Tilda som råkar ut för roliga och oväntade
situationer i vardagen. Passar bra för de som har kommit igång att läsa själva och tycker om när det
blir lite pinsamma och roliga förvecklingar.
En tjuv i klubben, Linda Skugge
Första delen i en bokserie om Jasmine, Vendela och Saga som tränar konståkning. Det är god
stämning bland kompisarna i klubben men när det börjar försvinna saker i ishallen tror de vuxna att
det är tjejerna som stjäl från varandra. Då bestämmer tjejerna sig för att ta reda på vem tjuven är.
Rolig och mysig läsning om vänskap, konståkning och att våga vara sig själv.
Först på bollen, Jesper Tillberg
Andra boken om Alex som äntligen har blivit uttagen till Hammarbys akademilag. Nu gäller det att
bevisa att han förtjänar en plats i laget. En spännande bok för alla fotbollstokiga barn.

Häxa i läxa, Karin Frimodig & Hanna Böhm
När Noomi berättar för klassen att hon ska bli häxa när hon blir stor så skrattar de andra barnen, men
hon bestämmer sig för att hon ska visa dem att man visst kan bli en häxa! Som tur är hittar hon en
riktig häxa som lär henne att trolla. En rolig och magisk berättelse för nybörjarläsare.

Verkligen sant Ester?, Anton Bergman & Emma Adbåge
Vänskap och vardag i andra boken om Signe och hennes bästis Ester. När Signe är tillsammans med
Ester så kan vad som helst hända, både roliga och mindre roliga saker, samtidigt vågar Signe mer när
hon är tillsammans med Ester. Signe tycker mycket om Ester men kan inte alltid riktigt lita på henne.
Spöket i Annies rum, Philippa Pearce
Emma får sova i det mysiga och lite läskiga vindsrummet i fasters stora hus. Rummet är Annies,
fasters dotters gamla rum. Men vad hände med Annie egentligen? Lillebror retas och säger att det
spökar i Annies rum och snart börjar det hända märkliga saker om nätterna … Mysryslig läsning för
nybörjarläsare.

Egon hälften alien, Per Simonsson & Stefan Roos
Tolvårige Egon upptäcker sakta men säkert att hans frånvarande pappa inte var den han trott utan
något helt annat. Konstiga saker börjar hända och Egon har ingen utom sin dagbok att anförtro sig åt.
När allt bara går mot katastrof hittar han en vän som verkar kunna hjälpa - men samtidigt vill han ju
imponera på tjejen han är kär i och glänsa på fotbollsplanen och hur ska det gå!? Lite hysteriskt, absurt
och mycket roligt!
Nevermoor, Morrigan Crows magiska förbannelse, Jessica Townsend
Morrigan Crow är född med en förbannelse. Hon för otur med sig till alla hon möter och till staden
hon bor i. När hon fyller 11 ska hon enligt förbannelsen dö men i sista stund blir hon räddad av Jupiter
North. Denna märkliga och charmiga man tar henne till staden Nevermoor där Morrigan måste
genomgå olika prövningar för att få börja på Wundersamfundet. Om hon inte klarar alla delprov och
blir en av de utvalda får hon inte stanna i Nevermoor och hemma i hennes egen värld väntar dödsriket
på henne. Ett spännande och magiskt fantasyäventyr för bokslukare.
Hjärtat är en knuten hand, Ingrid Ovedie Volden
Aline har bestämt sig för att inte prata med någon i sin nya skola och absolut inte bli förälskad. Men så
träffar hon sin klasskamrat Oliver på sjukhuset när hans pappa precis fått en hjärtinfarkt och de börjar
prata. Det blir svårt för Aline att inte känna något för Oliver. Fint om vänskap och förälskelse för
mellanåldern.

Osynliga Emmie, Terri Libenson
Serieroman om Emmie som känner sig osynlig. Emmie är hemligt förälskad i en kille i skolan och när
hon tappar ett sliskigt kärleksbrev hon skrivit till honom på skoj och kärleksbrevets sprider sig som en
löpeld genom skolan är Emmie inte längre osynlig. Ibland kan det värsta som kan hända ändå bli
oväntat bra i slutändan.

Comedy queen, Jenny Jägerfeld
En rolig bok som handlar om en tjej som förlorar sin mamma i självmord? Ja, det här är precis en sån
bok. En rolig och sorglig bok om Sasha som bestämmer sig för att bli en comedy queen. Hon tänker
bli en rolig person som får alla att skratta för då kanske hon kan undvika att bli sådär ledsen som
hennes mamma var. Jenny Jägerfeld visar ännu en gång att hon är en av våra bästa barnboksförfattare.
Ellinor, Katarina von Bredow
Mitt i prick om Ellinor som slits mellan sina skilda föräldrars konflikter och känslor. Men också om att
snart fylla tretton och att leva i gränslandet mellan barn och ungdom. När en ny snygg kille kommer
till klassen och bästisen Meja bestämmer att han ska bli hennes blir det problem eftersom den nya
killen bara har ögon för Ellinor. Pirrig förälskelse, vänskap och hat och bråk på sociala medier. Livet
som den kan vara de sista månaderna på mellanstadiet i Sverige just nu.
Iskalla skuggor, Åsa Anderberg Strollo & Andreas Palmaer
Korta och lite längre skräckberättelser varvas i den här boken. Många barn kan inte få nog av
skrämmande läsning och skräcktrenden är här för att stanna. Snabbläst och lagom läskigt för
mellanstadiebarn.
Vi kommer snart hem igen, Jessica Bab Bonde & Peter Bergtlin
Det här är en viktig bok där barn som överlevt förintelsen berättar om sina erfarenheter. Boken är
berättad i serieform och det gör att deras levnadshistorier blir lättare att läsa för en yngre målgrupp.
Det är fasansfulla upplevelser som dessa barn fått uppleva men alla överlever trots allt och hamnar i
Sverige efter andra världskriget. En bok att läsa och sen helst prata med en vuxen om.
Hjärnsmälta, Staffan Cederborg
Leo har det tufft just nu. Inte bara för att han är fångad i pubertetens obarmhärtiga förvandling, han
hamnar också ofrivilligt i lag med skolans värsta översittare som tvingar honom att göra saker han inte
vill göra. Leo måste ljuga för sina föräldrar och sin flickvän om allt som händer med de äldre killarna.
Hur ska han klara sig ur den här till synes hopplösa situationen? Kul och hög igenkänning för yngre
tonåringar.
Boken om stoft, Philip Pullman
Alla som älskade Philip Pullmans fantasyserie Den mörka materien kan här glädjas åt första delen i en
ny serie. Denna utspelar sig i tiden före men i samma intressanta miljö. Här är det pojken Malcolm
som vid en förfärlig översvämning blir den som räddar det lilla barnet Lyra och tvingas ut på en
farofylld färd. Detta är en tjock och spännande bok för bokslukaren.
Sjöjungfrun Minna och den hemliga vännen, Natalia Batista
En seriebok om sjöjungfrun Minna som bor med sina äldre systrar i havet. Minna är för liten för att
jaga människor men ger sig ändå i smyg upp till havsytan en dag och träffar Mika, en människa. Deras
spirande vänskap leder till att Minna inte längre känner att det är rätt för henne att fortsätta äta
människokött. Ska Minna våga stå för sin övertygelse och våga berätta för sina systrar om sin hemliga
vän?

Brun flicka drömmer, Jacqueline Woodson
Stark diktroman om ALMA-pristagarens egen uppväxt under 60- och 70-talet i USA. Om drömmar,
familj, litteratur och orättvisor. Jacqueline Woodsons varma och kärleksfulla språk är underbart att
läsa, här översatt av poeten Athena Farrokhzad.
Finns det björkar i Sarajevo, Christina Lindström
Kevins ska se efter sin äldre bror Charlie (som har en funktionsnedsättning) när deras föräldrar är ute
och reser. Men vad gör man när ens kompis ringer och vill att man följer med till Liseberg? Man
tackar ja såklart! Men om man sedan kommer hem och upptäcker att ens bror är borta – vad gör man
då? Man letar förstås! Kevin ger sig ut i Göteborg för att försöka hitta sin bror. Det visar sig dock vara
svårare än han trott och under de följande dagarna hinner mycket hända och efteråt är inget sig likt.
Gökungen, Francine Hardinger
När Triss vaknar upp efter en olycka känns allt väldigt märkligt och hon har inget minne av själva
olyckan. Hon är hela tiden hungrig på ett onaturligt sätt som skrämmer henne. Hennes lillasyster är
rädd för henne och skriker att hon inte är den riktiga Triss. Triss försöker ta reda på vad som hänt
henne och allting blir väldigt mycket märkligare. Krypande, spännande stämning i den här annorlunda
boken som kan passa den som vill läsa något ovanligt och skrämmande.
Döden är inget skämt, Karl Modig
Josef är 19 år och bor i en lägenhet tillsammans med sin storasyster och storebror. Josef slarvar runt
och drömmer om att bli stand up-komiker men så dör hans storebror och han försöker hantera sorgen
och saknaden samtidigt som storasystern försvinner alltmer i en depression. Gripande läsning om
syskon, sorg, humor och att vara ung idag.
Children of blood and bone: Solstenen, Tomi Adeyemi
Spännande fantasyroman som utspelar sig i Orisha, ett land inspirerad av Nigeria och västafrikansk
och kultur. Vi får följa Zelie som är den enda som kan rädda sitt folk och återföra magin till Orisha.
Tillsammans med sin bror och den förrymda prinsessan Amari kämpar de mot klockan och kungens
soldater som vill stoppa dem. Första delen av flera med mycket action, magi och lite kärlek.

Eliza och hennes monster, Francesca Zappia
Eliza är mest för sig själv i skola. Vad ingen i hennes närhet vet är att hon är skaparen av den populära
webserien Monsterhavet. Hon har många fans och vänner som hon känner genom sitt alias
LadyConstellation online. Allting förändras när en ny kille på skolan försöker lära känna henne och
visar sig vara ett stort fan av Monsterhavet. Vågar Eliza visa vem hon är för sina nya vänner IRL?
Hasselskogen, Melissa Albert
Alice och hennes mamma har aldrig bott någon längre tid på samma ställe, de har flyttat från stad till
stad, jagade av oförklarliga olyckor och oförklarliga händelser. Alice mormor Althea är en
kultförklarad författare till en märklig och skrämmande sagosamling. Alice har aldrig träffat sin
mormor och mamman undviker att tala om henne. När de nås av ett meddelande om att Althea har dött
så tror mamman att de inte längre behöver fly från det oförklarliga. Tyvärr blir allt nu mycket, mycket
värre. Spännande och mystiskt äventyr som för tankarna till Alice i underlandet.
Ett nytt Atlantis, Ursula K. Le Guin, Försvararna, Philip K. Dick, De blindas rike, H. G. Wells,
Ett dån av åska, Ray Bradbury
Fyra noveller från Novellix där läsaren få kliva in i Sci Fi-världarna hos fyra av genrens mästare. Le
Guin skriver om människans hopp om att en ny kontinent ska dyka upp när den gamla världen är på väg
mot undergång, medan Bradburys berättelse handlar om hur ett litet misstag av en tidsresenär hade
kunnat få livet på jorden att se annorlunda ut. Dick berättar om hur människan tvingats gömma sig under
jord medan kalla kriget utkämpas med robotar uppe på jorden och Wells visar på att den enögde kanske
inte är kung i de blindas rike trots allt.
Allt ska brinna, Sofia Nordin
De bästa vännerna Agnes och Minna är själssystrar och planerar att förändra världen. Minna säger att
Agnes är själva trädet och att Minna själv är en gren som växer ut och som är helt beroende av sin
stam. Minnas humör pendlar snabbt mellan att älska livet och att hata detsamma och Agnes finns ju
alltid där för att ta hand om henne. Men att finnas för någon som inte orkar leva är en svår uppgift och
hur ska en person kunna rädda någon som inte verka vilja bli räddad?
Moxie, Jennifer Mathieu
Vivian som på ytan är en lugn ”duktig tjej” får nog när den sexistiska stämningen på gymnasieskolan
hon går på eskalerar; både skoladministrationen och en stor del av de manliga eleverna behandlar
tjejerna på ett oacceptabelt sätt. Inspirerad av sin mammas vilda ungdomstid och engagemang i Riot
Grrls-rörelsen på nittiotalet skapar Vivian ett feministiskt fanzine som hon kallar för Moxie och
sprider den anonymt i skolan. Moxie blir startskottet för något som kommer att förändra hennes och
alla andra tjejers liv i skolan. Det här är en bok om att våga kämpa mot orättvisor och för det man tror
på, om aktivism och systerskap. Låna eller köp den till en tonåring i din närhet.

Kärlek, hat och andra filter, Samira Ahmed
I den här boken får vi träffa Maya, hennes föräldrar är muslimer från Indien som nu bor i USA.
Föräldrarna har förhoppningar och planer för Mayas framtid. Maya älskar sina föräldrar men hennes
framtidsplaner ser lite annorlunda ut. På ett bröllop träffar Maya en trevlig muslimsk ung man som
föräldrarna accepterar och uppmuntrar. Maya gillar honom, men i hemlighet har hon alltid varit
förälskad i en kille från hennes skola. Det här är en varm och romantisk berättelse om att våga stå för
den man är och tro på sina drömmar.

