Tips på jullovsläsning 2018
Bilderböcker
Gropen av Emma AdBåge
Alla barn älskar Gropen - att vara där och leka är det bästa som finns!
Men alla vuxna hatar Gropen, de bara väntar på att något riktigt
farligt ska hända. De vuxna bestämmer att barnen inte längre får vara
i Gropen och leka. Men att sätta stopp för barns fantasi och kreativitet
är minsann ingen barnlek.

Pojken i taket av Viveka Sjögren
När Sesam flyttar in vänds hela världen bokstavligen upp-och-ner och
familjen förstår sig inte på den tystlåtne personen som väljer att bo
upp i taket. Men när han en dag är försvunnen inser de att de saknar
honom. Vilken tur att han har lämnat en så fin present efter sig!

Cikada av Shaun Tan
Cikada spenderar hela sitt liv på kontoret där han ensam och utsatt
genomlider dagarna. När det är dags att gå i pension slinker han tyst
upp på byggnadens tak för att ta farväl – och där börjar
förvandlingen. Kvar finns människorna som cikadorna inte kan sluta
skratta åt.

Hundpromenaden av Sven Nordqvist
En pojkes hundpromenad utvecklar sig till ett äventyr för den
som slår upp denna bok. Detta är en bilderbokspärla utan ord,
men med de mest kluriga och fina bilder man kan tänka sig. På
varje uppslag händer det oräkneliga saker som sätter fart på
fantasin.
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Är du min bror? av Liu Hsu-Kung
Den brandgula hästen letar förtvivlat efter sin försvunne bror. Den
enda ledtråden han har är ett trasigt fotografi där ena halvan saknas.
När han träffar den kaffebruna hästen känns det som att de hör ihop,
trots att de inte har samma färg. Men spelar det egentligen någon roll?

Chinos tjocka kinder av Maria Nilsson Thore
Chino är populärast i hamsterburen. Med de tjockaste kinderna och
de roligaste upptågen gillar de andra hamstrarna Chino mycket. För
det mesta i alla fall, för det är inte lika roligt när Chino stoppar in allas
frön i sina tjocka kinder och de andra får gå med hungriga, mullrande
magar. Men alla frön i Chinos mun skaver för även om man har de
tjockaste kinderna är det viktigt att dela med sig.

6-9 år
Ensamma i stan av Helena Bross
Klass 1b är på utflykt. De ska på museum och se en utställning om
dinosaurier. Alla tycker att det ska bli jättekul! För att komma till
museet behöver de åka både buss och tunnelbana. Nu måste alla
hålla ihop och gå på led! Vicke och Lova går sist i ledet. De ser en så
spännande affär som säljer olika dinosauriesaker. Vicke och Love
tycker att de bara stannar någon sekund men när de tittar upp är
hela klassen och läraren borta! Som tur är får de hjälp av tjejen som
jobbar i affären.

Flickan som ville rädda böckerna av Klaus Hagerup & Lisa Aisato
När Anna får en bok i sin hand som inte har något slut bestämmer hon
sig för att hitta det. Och plötsligt är hela världen som besatt av att
hitta så väl slutet som bokens mystiske författare. Ett magiskt äventyr
som lämpar sig mycket bra för högläsning.
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Råttsvansarna av Anna Hansson och Maria Andersson Keusseyan
Visste ni att brunråttor kan bli mellan 1 och 3 år gamla och att de får
ungar var tredje till fjärde vecka? Det blir många råttor… Det och
mycket annat får man lära sig i denna bok som ingår i den nya serien
”Intresseklubben fakta” där lättläst fakta blandas med roliga bilder.

Hilda och årets kalas av Christina Lindström
Hilda gillar hårdrock, hästar, rockringar och att spela flöjt och hon har
flera bästa kompisar. Men så en dag kommer den förskräckliga
nyheten: En av tjejerna i klassen fyller år och ska ha årets kalas. Och det
verkar som att alla i klassen är bjudna – alla utom Hilda!

Sigrid och Affe firar alla hjärtans dag av Moa Eriksson
Bästa vännerna Sigrid och Affe har tidigare öppnat restaurang och
räddat djur, och i den här tredje fristående delen ska de fira alla
hjärtans dag. De bestämmer sig för att skriva kärleksdikter och de blir
otroligt nöjda med dem. Men ve och fasa! Dikterna råkar komma på
avvägar och en katastrof är under uppsegling!

Den fina med Kerstin av Helena Hedlund
Kerstin går i första klass och älskar guld. Kerstin letar alltid efter
guldiga saker och en dag hittar hon en guldring i klassrummet som
hon smyger ner i fickan. Lite senare efterlyser fröken sin vigselring!
Som tur är börjar Gunnar i klassen och han älskar också guld.
Tillsammans kommer de på hur de ska lämna tillbaka ringen i smyg.
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Viggo och rädslolistan av Lisa Bjärbo
Viggo är 7 år och han har en hemlig lista med alla saker som han är
rädd för; mörker, mördare, monster och en massa annat. Nya
klasskompisen Malte vill göra allt det som Viggo är rädd för och Viggo
vågar inte säga ifrån. När pappa till slut hittar Viggos lista inser Viggo
att saker är otäckare när man håller dem för sig själv.

Jag heter Beata av Katarina Kieri
Beata är åtta år och har en storebror som är död, en mormor som
bara pratar finska och en kusin som hon är kär i. Hon tycker dock inte
att något av detta är konstigare än att hon har en levande storebror
som heter Malte som hon gillar att spionera på. Eller att hon gillar att
leka Hela Sverige bakar och spela bordtennis med sina kompisar.

Mitt fönster mot rymden av Oskar Kroon
Gurkans pappa, som är den viktigaste personen i Gurkans liv, blir sjuk
och allt förändras. Pappa hamnar på sjukhus och kvar blir Gurkan och
mamma, som bara håller på med AVHANDLINGEN. Livet består
plötsligt av hämtpizza, oputsade badsrumsspeglar och långa dagar
på fritids. På kvällarna sitter Gurkan i fönstret och hoppas att pappa
har persiennerna uppdragna så att de kan se samma stjärnor och
träffas i rymden utanför.

Majken Majken av Lisa Hyder
Majken går i första klass och har precis flyttat tillsammans med sin
pappa och lillebror. När hon en dag smygtittar in genom ett fönster
ser hon en tant som gör jättekonstiga saker. Det visar sig att tanten,
som även hon heter Majken, bara hittat på en massa bus tillsammans
med sin syster som bor i lägenheten bredvid.
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Rymlingarna av Ulf Stark
Lill-Gottfrids farfar har en sista önskan om att få återse sin älskade
skärgårdsö innan det är för sent. Tillsammans gör de en plan för hur
de ska rymma och det blir ett riktigt äventyr att ta sig ut till ön. Ulf
Starks sista bok är en rolig och varm berättelse om livet och döden,
som kompletteras med ALMA-pristagaren Kitty Crowthers färgstarka
bilder. En högläsningspärla för hela familjen!

9-12 år
Min bästis målvakten av Maria Parr
Trille och Lena är grannar och bästisar sen småskolan. Nu är de tolv år
och mycket av vardagen lunkar på som vanligt. Men det är bara som
det ser ut, i själva verket är det mycket som förändras sakta men säkert.
Trille slutar med fotbollen och har inte längre koll på vad som händer
med Lenas målvaktsposition. Birgitte med de ljusa lockarna flyttar in,
farfar envisas med att gå ut med båten fast han är så gammal. Lojalitet
och vänskap sätts på prov och alla dumma missförstånd måste till slut redas ut.
En prisvinnande bok från Norge med allt vad man kan önska: dramatik och
hjärta och smärta!

Den där Jonny Jonsson-Johnsson av Elin Lindell
Heter man Jonny är det kört. I alla fall om man ska tro klassens största
idiot, Nicolai, som hört ryktet om att personer med namn som slutar på
y brukar hamna i fängelse. Dessutom kunde Jonnys föräldrar inte
komma överens om någonting, inte ens vad han skulle heta i
efternamn, så han fick bådas namn. Jonny Jonsson-Johnson fick det
alltså bli. Som tur är så är hans föräldrar skilda, men Jonny inser med
fasa att det verkar som om de kanske ska bli ihop igen och det får
bara inte hända! Till råga på allt bor han granne med Krister
Pettersson och en dag befinner sig plötsligt Jonny i dennes kök
ätandes skumtomtar medan de lyssnar på hårdrock. Och som om inte det är nog
ska han ”hjälpa” sin bästis Elias att bli ihop med klassens populäraste tjej – men
det blir absolut inte som någon av dem har tänkt sig.
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F som i sämst av Cilla Jackert
Jonna känner det som om hon är sämst på allt. Hon klarar inte skolan,
hon har inga kompisar och hennes föräldrar tycker bara hon ska
försöka mer. Jonna är avundsjuk på sin storasyster, Miriam, som verkar
klara allt perfekt och bara gör att Jonna känner sig ännu mer
misslyckad i jämförelse med Miriam. Men Jonna får lära sig att ibland
kan det vara lika jobbigt att alla förväntar sig att man ska vara perfekt
som att de förväntar sig att man ska vara sämst. En bok om att våga
vara sig själv trots omvärldens krav.

Så mycket kärlek kan inte dö av Moni Nilsson
Lea är tio år och har en mamma som är svårt sjuk i cancer. När
bästisen Noa säger att Leas mamma ska dö bestämmer sig Lea för att
börja hata Noa och aldrig mer prata med henne; så länge hon hatar
Noa kommer mamma inte att dö. Men det magiska tänkandet hjälper
inte, för mamma blir bara sjukare och sjukare. En underbar bok som
det är bäst att läsa med näsdukarna nära till hands.

Rutiga byxor funkar inte här av Marie Hammar & Abbe Wahlqvist
Ottilia flyttar från Linköping till tjusiga Lidingö tillsammans med sin
bror och mamma. Det innebär att Ottilia måste börja i en ny skola.
Ottilia kanske inte direkt passar in i den nya skolan utan gör bort sig
rejält första dagen genom att ha på sig helt fel rutiga byxor, bo på
världens mest pinsamma adress och skrämmer slag på sin nya
bänkkamrat med sitt leende. Efter skolan bloggar Olivia ändå glatt
om hur bra allt gått och hur hon charmat skolans snyggaste kille.
Boken kan beskrivas som en Bridget Jones för barn/ungdomar. En
väldigt rolig bok som gör att man skrattar högt fler gånger.
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Gruvan av Sara Lövestam
Ellen har bestämt sig för att övernatta i skjulet på sommarhusets
tomt och hennes äldre syskon vill skrämma upp hennes med
historier om Utöskräcken. Det är ett hemskt spöke som skrapar och
skrapar till hans kommer in. Men istället för ett spöke hittar Ellen en
gömd dagbok som Anton skrivit på mitten av 1800-talet. Ellen blir
otroligt fascinerad av dagboken och kämpar för att läsa den
konstiga skrivstilen. Där får hon veta mer om Antons orättvisa och
sorgligt korta liv. Som läsare blir man precis som Ellen fascinerad
och engagerad i Antons liv. På ett enkelt sätt skildras det var att
vara barn förr i tiden och även hur stor skillnaden var mellan att
vara pojke och flicka på 1800-talet.

Min hemliga tvilling av Kerstin Lundberg Hahn
Leias föräldrar är ledande inom AI och Leia hittar en robot nere i
deras källare, en robot som ser ut exakt som hon själv. Varför har
hennes föräldrar gjort en robot som ser exakt ut som hon själv? Leia
kan inte låta bli roboten utan väcker upp den utan sina föräldrars
tillåtelse.
En spännande och dramatisk bok som väcker många funderingar, så
som kan en robot bli mänsklig och vad är det egentligen för skillnad
på en robot och en människa?

Athena. Grattis världen jag är här nu av Elin Ek
Athena och hennes bästa kompisar Ronja och Yousef är med i RäddaJorden-Klubben som vill rädda jorden från undergång för hur vi slösar
med jordens resurser. Just nu är Athena extra glad att hon har klubben
och sina bästa kompisar eftersom hennes mamma ligger på sjukhus
och Athena och hennes syskon måste bo hos farmor och farfar, där
det är hemskt! Det är härligt att läsa om en så självsäker tjej som
huvudperson, som är helt trygg i sig själv. En väldigt varm, kärleksfull
berättelse som samtidigt tar upp miljöproblem på ett roligt sätt.
Kanske kan man säga att boken är lite som Grynet: gullig, rosa, kärleksfull men
ändå med en allvarlig ton.
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Ödesryttarna av Helena Dahlgren
Handlingen utspelar sig på ön Jorvik dit Lisa och hennes pappa flyttar.
I stallet på ön finns hästen Starshine – som Lisa verkar vara den enda
att kunna hantera. När hon får kontakt med tre andra tjejer så visar
det sig att de fyra är ödesryttare. Tillsammans måste slåss mot de
onda krafter som växer sig allt starkare. En hästfantasybok baserad
på det populära onlinespelet Star Stable.

Kod: Orestes av Maria Engstrand
En kväll får Malin ett brev av en främmande man med uppmaningen
att hon ska lämna över det till det RUT-barn som snart kommer att
flytta in i närheten. När Orestes flyttar in med sin mamma och
lillasyster så anar Malin att det är Orestes som ska ha brevet – men
han vill absolut inte veta av det till en början. En bok för den som gillar
mysterier, spänning och att lösa chiffer.

Mordön av Camilla Lagerqvist
På sommarlovet träffar Elin en kille som heter Karzan som berättar om
Mordön. När de tar sig ut till ön för att försöka lista ut vad som hände,
upptäcker de att de inte är ensamma. I mörkret lurar någon som vet vad
som hände, men som inte vill att någon ska få veta.

Hjärtat är en knuten hand av Ingrid Ovedie Volden
Aline är ny i klassen och har som mål att visa för sina föräldrar vilken
dålig idé det var att flytta. Hon har bestämt sig för att inte prata med
någon, att inte skaffa några vänner och att absolut inte bli kär. Men
när hon i hemlighet börjar umgås med klasskompisen Oliver uppstår
någon som måste vara vänskap, och trots att de försöker stå emot,
kanske även kärlek? Passar för ca 11 år och uppåt.
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12 år och uppåt
Slutet av Mats Strandberg
Du får veta att jorden kommer gå under om en månad och alla
kommer att dö. Vad gör du den sista tiden? Vem vill du vara med de
sista timmarna? I Slutet får vi följa två ungdomar dag för dag den
sista månaden i deras liv. En riktig bladvändare som trots sina 500
sidor upplevs som väldigt snabbläst.

Mizeria av Melody Farshin
Tvillingarna Aicha och Ali bor i en av Stockholms
miljonprogramsförorter. Det är ett utsatt område med mycket droger
och skjutningar – ideligen är det nya begravningar av unga
människor. Aicha och Ali har alltid varit tätt sammanbundna, men nu
går de på gymnasiet och har börjat glida isär. Aicha är kär, men Ali
får absolut inte veta något – han ser som sin största uppgift att hålla
koll på vilka hon träffar. Själv dras Ali ofrivilligt in i det som han gjort
allt för att undvika; han blir vittne till hur hans bästa kompis blir
skjuten och blir själv anklagad för mordet. Deras mamma Mona gör
allt för att hennes barn ska få ett bra liv, men det är mycket hon har att kämpa
mot. Mizeria Deluxe, Misären, hinner ifatt dem alla på olika sätt.

Doften av ett hem av Bonnie-Sue Hitchcock
Det här är berättelsen om fyra olika tonåringar i Alaska. Miljön är
kanske annorlunda för oss men längtan efter mening, sammanhang
och trygghet kan vem som helst känna igen. Ruth har sin hemlighet,
Dora har sin hopplöshet och sina trasiga föräldrar, Alyce måste göra
ett svårt val och Hank har sin förtvivlade sorg över den försvunna
pappan och brodern. Vi följer dem när deras vägar på de mest
förunderliga sätt korsas och de alla kan se livet sakta förändras till
det bättre, det finns hopp.

stockholm.se/medioteket/cirkulationsbiblioteket

Medioteket

Neverworld av Marisha Pessl
Beatrice har tappat kontakten helt med sina närmsta vänner sedan
hennes pojkvän Jim dog eller tog livet av sig, för ett år sedan. Denna
helg ska Beatrice träffa de gamla vännerna och hon hoppas få svar
på vad som hände när Jim dog. Men innan de hunnit prata om det är
de alla med om en hemsk bilolycka. Mirakulöst nog klarar sig alla, tror
de.. Väl hemma i huset igen knackar det på dörren och en man kliver
in. Han säger att han är en väktare som ska hjälpa dem nu. För nu
befinner sig de sex vännerna i Neverworld: en plats mellan liv och
död. 5 av dem kommer att dö men en kommer att få fortsätta leva
och för att bestämma det måste de rösta enhälligt om vem som ska
överleva. Tills de röstar enhälligt är de kvar i Neverworld och upplever samma
dag om och om igen. Spännande bok för den som inte i förväg vill räkna ut hur
den ska sluta.

Vänd rätt upp av Emelie Novotny
Ylva väljer bort allt annat för att kunna vara i stallet med hästarna. Hon
arbetar i ett stall som hästskötare och hennes högsta dröm är att få en
egen häst men än så länge har hon bara hand om andras hästar. I
stallet finns också elitryttarna Fredrik och Nicole. Fredrik är den som
både Nicole och Ylva ser upp till och de är båda lite förälskade i honom.
Men det verkar som att även Nicole vill flirta med Ylva. En bra hästbok
för de lite äldre läsarna!
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Ut på det djupa av Ulrika Lidbo
Förut var systrarna Lina och Sanna oskiljbara och bästa vänner men
nu är det helt annorlunda. Sanna har börjat ta droger och är nästan
aldrig hemma utan bara ute med sin pojkvän. Lina går hemma och
önskar att hon kunde vara mer som Sanna, att hon kunde våga mer
och inte vara så rädd hela tiden. Sommarlovet ter sig som en plåga,
men när allt känns som värst dyker coola Jessica upp och vill bli Linas
kompis. Jessica övertalar Lina att de ska lära känna killarna i
Stangänget, som röker och hänger i Stadsparken. Sannas gamla
gäng. När Ludvig, en av killarna, fattar tycke för Lina, bjuder
sommaren plötsligt på ett hav av nya möjligheter. Önskan om att vara en i
gänget får Lina att rucka på löftet hon en gång gav sig själv: att aldrig dricka
eller ta droger. Samtidigt som storasyster Sanna sjunker allt längre ner i sitt
missbruk, driver Lina omedvetet åt samma håll. Välskrivet om att hitta sin egen
röst och att våga lita på den.

Tankar mellan sött och salt av Marta Söderberg
Moa ska börja högstadiet imorgon och hon fasar för det. Efter det som
hände i somras pratar ingen i klassen med henne. Utom för att säga
hur dum i huvudet hon är. Tur att det finns annat i livet än den grå
verkligheten i Hellnäs. Som Edward, till exempel. En tankeväckande
bok om att våga stå upp för det som man känner är rätt, trots att hela
världen vänder sig emot en.

Inuti huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo
Livs pappa har plötsligt bestämt att de ska flytta ut på landet. Att börja
en ny skola är jobbigt för de flesta men för Liv är det en fullständig
katastrof. Hon är så blyg att hon knappt kan få fram ett ord till de nya
klasskompisarna. Hur ska alla de här klasskompisarna förstå att Liv
faktiskt är jättekul, inuti huvudet? Men i de småländska skogarna
träffar hon Alia som inte verkar märka att hon inte säger något och
Gunnar som faktiskt också verkar vilja umgås med henne. En bok om
social ångest och även om ämnet är tungt är den skriven på ett väldigt
roligt sätt.
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Ord i djupaste blått av Cath Crowley
Rachel och Henry var bästa vänner men Rachel var i hemlighet förälskad
i Henry. När Rachel flyttar så lämnar hon ett kärleksbrev till Henry som
han aldrig svarar på. Tre år senare flyttar Rachel tillbaka och hon inser då
att Henry aldrig läst kärleksbrevet hon skrev. Perfekt bok för alla fans till
John Green och David Levithan!

Berättelsen om Sverige: Texter om vår demokrati av Patrik
Lundberg
Precis som titeln säger är detta texter om demokrati. Texterna vänder
sig till dig – kanske du undrar hur det egentligen ska fungera i vårt
land, hur är det tänkt? Vilken roll spelar föreningar i Sverige, vad har
religionen för roll och vad är det som kallas den tredje statsmakten?
Berättelsen om Sverige innehåller historia och förklaringar och
tankeväckande texter om olika människor. Boken passar dig som är ny
i Sverige men också den som bott här hela sitt liv.

Jag ska rädda er alla av Émelie Frèche
Tre dagböcker som tillsammans berättar om hur en 16 årig flicka kan gå
från att vara en vanlig tonåring med kärleks- och kompisbekymmer, till
att rymma hemifrån för att ansluta sig till IS.
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