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Hallberg, Lin 
Den magiska djuraffären -

serien 
Noas resa 

Ta klivet in i Den magiska 
djuraffären. Här finns ett djur 
för varje barn och en expedit 
som vet precis vilket djur varje 
barn behöver. Nu har turen 
har kommit till Noa. VERSA-
LER 

 

 
Nordqvist, Margareta 

Djurkompisar-serien 

Hipp Hopp 
Ella och hunden Bella ska 
hälsa på Ellas kusiner. Kusi-
nerna är älskar också djur, pre-
cis som Ella, men har inga 
egna. Men det går att fixa ändå 
genom de hemgjorda käpphäs-
tarna Pix, Pax och Pop. VER-
SALER 

 

Sellberg, Anna 

Vera & Buster-serien 

Hästtokig 

Vera är snuvig och har ont i 
halsen. I tre långa dagar har 
hon varit hemma från skolan 
och stallet. Buster längtar hon 
MASSOR efter! När pappa 
somnar på soffan får Vera en 
idé - tänk om hon skulle smita 
ut? PRATBUBLLOR med 
VERSALER. 

 

Wänblad, Mats 

Familjen Monstersson 
- serien 
 
Serien Familjen Monstersson 
är en modern klassiker i kate-
gorin lättläst och älskas av 
läsare. Familjen Monstersson 
är böcker för de allra yngsta 
nybörjarläsarna. PRATBUBB-
LOR med VERSALER. . 

BÖRJA LÄSA 

Från en bokserie kan du läsa vilken bok du vill. Från samma serie kan du välja flera böcker.  

Arnold, Tedd 

Flugo-serien 
 
Buzz har fått läxa att skriva en 
saga och Flugo är redo att hjälpa 
till! Början är lätt – det var en 
gång – men vad ska hända sen? 
Buzz får använda all sin fantasi 
för att Flugo ska bli nöjd i det här 
surrigt snurriga sago-äventyret! 

 
 

 
 

Bross, Helena 

Axel och Omar-serien 
 
I dag är lyckan fullständig när den 
snälla hunden Trixi flyttar in i hu-
set där Axel och Omar bor. Trixi 
ska bo på tredje våningen. Hon 
har varit polishund och är väldigt 
bra på att lyssna. Med Trixi går 
läxläsningen som en dans. VER-
SALER. 

 
Fleischer,  Rune 

Rolf - serien 
 
Många killar som kämpat med sin 
läsning har funnit läsglädje i de 
korta berättelserna om Rolf. Han 
är en rolig filur med de bästa av 
avsikter. Men ibland blir det bara 
så fel. Böckerna om Rolf vänder 
sig till barn från 7 år. De passar 
också för lite äldre läsare med 
stora lässvårigheter. 

 

 

Fleischer,  Charlotte 

Rut - serien 
 
Alla vet vem Rolf är; en tokig filur 
som vill så gott men oftast gör fel. 
Här är Rut, den kvinnliga motsva-
righeten till Rolf! Hon är en påhit-
tig dam i sina bästa år. Böckerna 
om Rut passar barn i årskurs F–2. 
Men de dråpliga berättelserna pas-
sar också för lite äldre elever med 
stora lässvårigheter, och för nyan-
lända i Sverige. 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P46034980/noas-resa
https://www.adlibris.com/storkund/product/P43117245/hipp-hopp
https://www.adlibris.com/storkund/product/P29811049/vera--buster-hsttokig
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Bengtsson, Torsten 

Erik - serien 

Böckerna om Erik är en upp-
skattad serie om en övermo-
dig kille runt 7-8 år. Erik har 
fått många ovilliga unga läsare 
att faktiskt läsa en bok, och en 
till ... och så en till!  ”En varm 
och rolig serie som man blir 
glad av.” Serien vänder sig till 
nybörjarläsare på lågstadiet. 

 

Bross, Helena 

Klass 1b - serien 
Blir det kalas? 

Fristående böcker i Helena 
Bross succéserie om kompi-
sarna i ”Klass 1b”. Det är 
lättlästa böcker där både killar 
och tjejer kan känna igen sig.  

 

 

 

Dahlin, Petrus 

”Läs på egen risk!” - 
serien  
Gosedjuret 

Läskiga vandringssägner för 
nybörjarläsarna. 
 

 

 

 

 
 
Eklund Wilson, Erika 

Märta-serien 
 
Märta älskar hästar, och det 
gör hennes bästis Maja 
också. En dag när de ska ut 
och rida säger Maja att hon 
har en rolig hemlis att be-
rätta. När Märta får reda på 
hemlisen blir hon inte så glad 
som hon borde.  

 

Genar, Katarina  

Mystiska skolan - serien 
Spökdiscot 
 
Greta älskar sin mystiska skola. 
Nästan varje dag händer det 
något spännande. Men vad är 
det som hörs från vinden? Är 
det några som har fest? Böcker-
na om "Mystiska skolan" går att 
läsa i vilken ordning du vill. 

 

Gesén, Pernilla 

Kompisböckerna -serien 
 
"En perfekt serie för nybörjar-
läsaren om livet på lågstadiet." 

 

 

 

 

 

 

Halberg, Lin 

Tiger Andersson - se-
rien 
Lättläst, spännande och massor 
av djur i Lin Hallbergs serie 
”Tiger Anderssons djurskola”. 
Färgstarka böcker för nybörjar-
läsare, om syskonen Levi och 
Lo som tillsammans med gran-
nen Tiger tar hand om djur i 
nöd. 

 

 
Halling, Thomas 

Olle 8 - serien 
 
Böckerna om Olle, 8 år, är 
korta, med ett vardagsnära in-
nehåll som väcker lust att läsa 
mer. Thomas Halling har en 
bakgrund som lärare och vet 
vad som går hem hos eleverna. 
Inspirationen till böckerna om 
Olle 8 år hämtar Thomas från 
sina egna barn. 
 

 

DET ÄR LÄTT ATT LÄSA 

Från en bokserie kan du läsa vilken bok du vill. Från samma serie kan du välja flera böcker.  

https://www.adlibris.com/storkund/product/P22550990/erik-blir-hjlte
https://www.adlibris.com/storkund/product/P39714536/blir-det-kalas
https://www.adlibris.com/storkund/product/P31572914/gosedjuret
https://www.adlibris.com/storkund/product/P43124177/mrta-och-hemlisen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P41087841/mystiska-skolan-spkdiscot
https://www.adlibris.com/storkund/product/P34578547/kompisbckerna-hjlp-ny-i-klassen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P30964398/kaninklubben
https://www.adlibris.com/storkund/product/P36424452/mobilen
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Höjer, Dan 

Cirkusdeckarna  
lättlästa mysterier - se-
rien 

Dan Höjers succéserie om cir-
kusdeckarna Kaspar och Ka-
tinka är rolig, fartfylld och fan-
tastisk! Nu också för de yngre 
nybörjarläsarna. 

 

 
 

Jensen, Jörn 

Kasper - serien  
 
Kasper gör mål är första boken 
i Jörn Jensens omtyckta lätt-
lästa serie om fotbollsälskaren 
Kasper. Varje berättelse kom-
pletteras med handfasta råd i 
Kaspers fotbollsskola! 
 

 
 
Lidbeck, Cecilia 
Hemliga fyran- serien 
 
Hemliga Fyran är deckarklub-
ben som löser de stora brotten. 
Vampyren är syskonen Peggy 
och Pyrets elaka granne som 
alla är rädda för. Men plötsligt 
leker hon med 
barnen, ler mot de vuxna och 
är en riktig glitterpinne. Vad 
har hänt?!?! 

 

Lillste, Lena  

Skoldeckarna -serien 
 
Max och Penny är superbra på 
att lösa mysterier! Böckerna 
har kort och läsvänlig text, 
spännande handling och mas-
sor av färgstarka bilder. Själva 
berättelserna är skrivna med 
små bokstäver, men i bilderna 
finns pratbubblor med stora 
bokstäver. Man kan alltså öva 
läsning på två nivåer.  

 
Ljunggren, Magnus 

Riddarskolan - serien 
 
"Riddarskolan" är en serie lätt-
lästa böcker med fartfyllda och 
tuffa illustrationer, för tjejer 
och killar som precis har börjat 
läsa själva. Underhållande läs-
ning om de tre vännerna Egon, 
Fiona och Urban. 

 

 
 
Nilsson, Moni 

Äventyr i Paradiset –
serien 
 
Minns ni Bulten? Uteliggaren i 
Paradiset som inte har en egen 
säng att sova i. Inte ens när det 
regnar. Kakan och Slatten 
bestämmer sig för att hjälpa 
honom. Men tjuven har en an-
nan plan! 
 

 
Oskarsson, Marie 

Vänner 4 - ever - serien 
 
Julia har fått nya spelkulor av 
sin pappa. Emilia har inga alls 
än. Så plötsligt försvinner alla 
Julias kulor och misstanken 
faller på Emelia. Är hon en 
tjuv? Ryktet sprider sig snabbt 
och snart vill ingen vara med 
Emilia.  

 

Sindt, Ulf 

Turbo - serien 
 
Det är sportlov och Turbo, 
Olle och Simon är i fjällen. 
Första dagen har killarna en 
härlig dag i skidbackarna.  
Plötsligt är Turbos skidor 
borta, flera andra åkare har 
också blivit av med sina skidor. 
Turbo, Olle och Simon be-
stämmer sig för att ta fast tju-
ven! 

 

 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P46043973/lttlsta-mysterier-cirkusdeckarna-och-soptippsmysteriet
https://www.adlibris.com/storkund/product/P25522438/kasper-gr-ml
https://www.adlibris.com/storkund/product/P22605596/hunden-som-frsvann
https://www.adlibris.com/storkund/product/P31030391/diamanttjuven
https://www.adlibris.com/storkund/product/P22486857/en-egen-drake
https://www.adlibris.com/storkund/product/P22612709/ventyr-i-paradiset-slatten-kakan-och-tjuven
https://www.adlibris.com/storkund/product/P43117246/tjuvar-och-tjafs
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Andberg, Åsa 

Bruno 3000-serien 

Bortresta kompisar, konstiga 
vikarier på fritids, tråkdagar 
på pappas jobb. Och när 
Bruno äntligen ska få sova 
över SJÄLV hos sina kusiner 
så GÅR det inte. Fast han 
vill! 
Fristående verk. 

 

 
Bjärbo, Lisa 

Viggo-serien 
 
Viggo och mammalivet är en 
fristående fortsättning på 
Viggo och rädslolistan. Lisa 
Bjärbo tar barnets känslor på 
allvar, och både stora och 
små kan känna igen sig i den 
här fina vardagsskildringen. 
Fristående verk. 

 

 

Blabey, Aaron 

Tuffa gänget-serien 
 
Nere på jorden firar man att 
Tuffa gänget har besegrat den 
onde Dr Marmelad. De är 
allas hjältar! Men i själva ver-
ket är hela gänget fast i rym-
den, fångade av en varelse 
med alldeles för många tän-
der, och alldeles för många 
rumpor. Fristående verk. 

 
 

Bross, Helena 

Boken om att börja 
skolan 
 
Det är dagen innan Isak ska 
börja ettan. Han sitter 
hemma på sängen och känner 
hur det pirrar i magen. Att 
börja skolan känns spän-
nande, roligt och läskigt på 
samma gång!  

 

Dahlin, Petrus  

Kalle Skavank - serien 

Kalle Skavank och Dilsa är 
Stockholms södra förorters i 
särklass coolaste detektiver 
och ett oslagbart team när det 
gäller att lösa svåra fall.  
Perfekta pusseldeckare för 
nybörjarläsare och andra som 
gillar spänning! 
Fristående verk. 

 
 
Dumas, Alexandre 

De tre musketörerna 

Våra klassiker serien 
(Serien Våra klassiker: Heidi, 
Pinocchios äventyr, Peter 
Pan, Trollkarlen från Oz, 
Nils Holgersson) 

Berättelsen utspelar sig i 
Frankrike på 1600-talet. 
D’Artagnan är en modig och 
stolt ung man. Han vill 
kämpa för det som är rätt 
och riktigt.  

 
Furberg, Lena 

Mulles dagbok - serien 
 
En härligt fartfylld berättelse 
med mycket humor för alla 
som älskar hästar! I Mulles 
egna kapitelböcker får vi läsa 
om alla galna upptåg och om 
hur Mulle med hjälp av kani-
nen Tulpanöra och alla de 
andra djuren i stallet retar gall-
feber på sin ägare Molly.  
Fristående verk. 

Gahrton, Måns 

Fotbollstvillingarna  
- serien  
 
Måns Gahrtons populära fot-
bollsserie. Kim och Konrad är 
tvillingar. För dem är fotbol-
len allt - vart de än går har de 
bollen med sig. 
Fristående verk. 

 
 
 

KAPITELBÖCKER & HÖGLÄSNINGSBÖCKER 

Från en bokserie kan du läsa vilken bok du vill. Från samma serie kan du välja flera böcker.  

https://www.adlibris.com/storkund/product/P33220797/bruno-3000--rymden
https://www.adlibris.com/storkund/product/P39714947/viggo-och-mammalivet
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40776124/en-utomjording-anfaller
https://www.adlibris.com/storkund/product/P30994001/boken-om-att-brja-skolan
https://www.adlibris.com/storkund/product/P22378339/tavlan-i-tallkrogen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38456758/de-tre-musketrerna
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38184598/mulle-och-stallspket
https://www.adlibris.com/storkund/product/P46284957/fotbollsstjrnor-och-fotbollsfrldrar
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Gesén, Pernilla 

Alva - serien 

 
Böckerna om Alva har älskats 
av många. Pernilla Gesén är en 
mästare på att skildra varda-
gen. Med värme och empati 
beskriver hon hur livet gestal-
tar sig för en flicka med två 
familjer och två hem. 
Fristående verk. 
 

 

Hallberg, Lin 

Teddy-serien 
 
Den sjätte boken om Teddy 
som nu går i skolan. Han är 
fortfarande jättebusig och har 
börjat rymma. Grannarnas 
tulpaner är i fara, men det blir 
värre. 
Fristående verk. 

 

 

 

Halvarsson, Isabelle 

Puzzel-serien 
 
När valpen Puzzel smugglats 
in till Sverige, får han komma 
till en snäll familj. 
Fristående verk. 

 
 

 

 

 

Hay, Sam 

Zombiedjur-serien 
 
Joe är en helt vanlig kille tills 
han en dag får en magisk 
egyptisk amulett från sin 
gammelmorbror. Joe kan han 
prata med odöda djur tack 
vare en förtrollad egyptisk 
amulett. Tack vare den har 
Joe kunnat hjälpa sju zombie-
djur att finna frid på andra 
sidan. Fristående verk. 

Horst, Jørn Lier 

Dubbeldeckarna-serien 
 
Märkliga saker händer i Elve-
stad, och det är bara Tilde, 
Viktor och hunden Åtto som 
kan lösa mysteriet. Jørn Lier 
Horsts verklighetstrogna barn-
deckare är spänning från första 
till sista sidan.  Fristående 
verk. 

 
 
Lagercrantz, Rose 

Dunne-serien 
 
Det är vår och Dunne reser till 
Rom för att gå på pappas bröl-
lop. Det är tack vare henne det 
blir av, det är i alla fall vad hon 
tror själv. Men till hennes be-
störtning blir inte Ella Frida 
bjuden. Pappa har sagt nej. 
Vad ska Ella Frida säga?  
Fristående verk. 
 

 
Lindgren, Astris 

Boken om Pippi Lång-
strump 
 
Pippi Långstrump vill inte bli 
stor. 
Samlingsvolymen om Pippi - 
det mesta och den bästa. 

 
 
 
 
 
 

Ljunggren, Magnus 

Bästa klubben-serien 
 
I serie "Bästa klubben" tränar 
två lag ihop, ett killag och ett 
tjejlag. Böckerna i "Bästa klub-
ben"-serien är fristående be-
rättelser om spelare i lagen. 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P34664719/alva-reser-utomlands
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Lundmark, Lisa 

Haj-Jenny 

Jenny går i andra klass och 
älskar att läsa, mest tycker 
hon om att läsa om hajar. 
När Jennys mamma jobbar 
sent får Jenny vara hemma 
hos sin kompis Amina. 
Amina tycker om att rita och 
tillsammans kan de sitta tysta 
och läsa och rita i flera tim-
mar. Men Jennys morfar…  

 
Ohlsson, Sara 

Frallan - serien 
 
Frallan har en hemlighet. 
Hon har lärt sig att läsa! Det 
ska vara en hemlighet ända 
fram till julafton. På julafton 
ska Frallan också få träffa 
Hanna. Mormor pratar om 
Hanna hela tiden, det blir 
faktiskt ganska tjatigt. Fri-
stående verk. 
 

 

Olczak, Martin  

Megakillen-serien  
 
Melker är en vanlig kille. 
Molly är en vanlig tjej. Och 
Zeppelin är en vanlig kråka. 
Det mesta i deras liv är allde-
les vanligt. Men de har en 
hemlighet som är väldigt 
ovanlig Melker är nämligen 
Megakillen! Fristående 
verk. 

 

Olczak, Martin 

Jack-serierna 

Ensam och övergiven vand-
rar Jack längs en landsväg. I 
barnvagnen ligger inte hans 
nyfödda lillasyster Ebba, utan 
trollungen Nåni. Ebba har 
kidnappats av trollen, och 
Jacks föräldrar, moster Betty 
och vätten Rurik är för-
svunna, antagligen tillfånga-
tagna. Men som tur är dyker 
hjälp upp från ett oväntat 
håll ...Fristående verk. 

 

 

Osborne, Mary Pope 

Den magiska trädko-
jan-serien 
 
Den här gången hamnar Vikt-
or och Hanna i en övergiven 
spökstad i Vilda västern, där 
de träffar en riktig cowboy 
som ber dem om hjälp. Kan 
de tillsammans hitta hans 
stulna häst, innan den otäcka 
tjuvligan kommer undan?  
Fristående verk. 

 

Pilkey, Dav 

Kapten Kalsong-serien 
 
George och Harold lever 
livet tillsammans med sina 
dubbelgångare, gårdagens 
George och Harold. De turas 
om att gå i skolan varannan 
dag, och ligga i trädkojan och 
spela TV-spel varannan dag. 
Vad kan gå fel?Tyvärr rätt 
mycket.  Fristående verk. 
 

 

Salmson, Jo 

Maros resa-serien 
 
Tänk om du råkar göra något 
som inte går att förlåta. Det 
är vad som händer Maro. En 
kung kan inte ha en riddare 
som det inte går att lita på 
och Maro inser att hela hans 
framtid står på spel. Men han 
får en chans att göra allt bra 
igen. 

 

Sparring, Anders 

Familjen Knyckertz-
serien 

Paul Isman berättar för Ellen 
att han inte kan sova ef-
tersom det spökar i hans hus. 
Det knarrar och flåsar om 
nätterna och han vågar inte 
sova där. När Ellen inspekte-
rar spåren upptäcker hon att 
Paul har den mystiskt för-
svunna guld-diamanten på 
sitt nattduksbord! Fri-
stående verk. 
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Sanden,  Mårten 

Sjörövarhöst 
 
Stella är uppvuxen på ett 
barnhem, men en jul rymde 
hon därifrån tillsammans med 
sina vänner. Nu bor hon och 
lillebror Issa med Miriam som 
har en Antikbutik i Gamla 
stan. Miriam som adopterade 
både Stella och Issa när de 
hade rymt från barnhemmet.  

 

Widmark, Martin 

LasseMajas detektiv-
byrå-serien 

 
Den berömda filmregissören 
Omar Rauk kommer till Val-
leby för att spela in film och 
bjuder in Vallebyborna till en 
audition. Just denna natt sker 
ett inbrott i optikerbutiken… 
Fristående verk. 

 

Widmark, Martin 

En helt vanlig vecka 
med familjen Jansson 

Hela familjen Jansson ska åka 
på cykelsemester till Palletofta 
camping. Där är det inte helt 
lätt för barnen Kajsa och Al-
vin att hålla reda på sina ret-
samma, lekfulla och hopplöst 
busiga föräldrar. Låter det 
märkligt? Inte alls.  
Fristående verk. 

 
 
Widmark, Martin 

Halvdan Viking-serien 
 
Den här samlingsvolymen 
innehåller de två första fri-
stående äventyren om Halv-
dan och Meia, nu med bilder 
i färg.  "Främlingens grav" 
berättar legenden om en 
gömd skatt som Halvdan 
måste hitta för att rädda sin 
by. Tyvärr är han inte den 
enda som letar efter den … 

                                           Fristående verk. 

 

 

Wieslander, Jujja  

Hjördis-serien 

 
Idag är det upprop, för det är 
första dagen efter sommarlo-
vet. Alla i klassen verkar vara 
här. Ylva träffade jag redan på 
skolgården. Hon är min bästa 
kompis. Hon är lite olik sig.-  
Det är pirrigt, spännande och 
lite vemodigt. Hjördis kämpar 
med att våga prata inför hela 
klassen. Fristående verk. 

 

Zimakoff, Daniel 

FC MEZZI -serien 
 
Johan och hans två kompisar 
är tokiga i fotboll. De spelar i 
samma klubb, men Johan 
tycker att han får alldeles för 
lite speltid, för mycket tid på 
bänken. Pojkarna beslutar att 
bilda ett eget lag där de själva 
bestämmer: FC Mezzi. Emils 
storebror Kingo blir deras 
tränare.Friståendeverk. 

Övreås, Håkon  

Brune  
 
På dagen är Rune Rune, men 
på natten är Rune Brune - en 
superhjälte som inte är rädd 
för någonting. En fantastisk 
bok om vänskap, saknad och 
vad som händer när super-
krafterna inte riktigt räcker 
till.(Svartle är en uppföljare 
till Brune.) Fristående verk. 

 

 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P33252109/fult-spel
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BLDERBÖCKER 

Adbåge, Lisen 

Dom som bestämmer 
 
På gården finns "Dom som 
bestämmer" och "Vi som inte 
får vara med". Men varför 
bestämmer alltid dom som 
bestämmer? Och vad ska vi 
som inte får vara med göra 
för att få vara med?  

 
 
 
Adbåge, Emma 

Gropen 
Vinnare av Augustpriset 
2018! 

 
Dom vuxna hatar Gropen. 
Dom tycker inte att vi ska 
vara där och leka för man kan 
dö. Gropen ligger bakom 
gymnastiksalen. Alla älskar 
Gropen - utom de vuxna. De 
hatar Gropen! 

 

Appelgren, Tove 

Vesta-Linnéa - serien 
 
 I Vesta-Linnéa och vännerna 
står popularitet och vänskap i 
centrum. Vesta-Linnéa und-
rar varför hon inte verkar lika 
spännande för den alltigenom 
häftiga Mindy som Mindy 
verkar för henne. Varför är 
det alltid grannpojken Alex 
som hör av sig och vill leka 
inte Mindy? 

 

Baek, Heena 

Molnbullar 
Baek Heena tilldelas Littera-
turpriset till Astrid Lindgrens 
minne (ALMA) 2020!  
 
Molnbullar handlar om två 
små katter som vaknar tidigt 
en morgon och går ut för att 
titta på regnet när de ser en 
bit moln som fastnat på en 
trädgren. De tar med molnet 
hem till sin mamma som ba-
kar små bullar på det.  

Barnet, Mac 

Vargen, ankan & mu-
sen 
En tidig morgon blir en mus 
uppslukad av en varg. Han är 
rädd att det är slutet. Men så 
träffar han en anka i magen 
på vargen och ankan storm-
trivs där inne. Så nu när de är 
två ordnar vännerna en fest. 
Men i skogen lurar jägaren - 
som är ute efter vargen ... 

 
Borell, Sanna 

Kedjan 
 
Kedjan är en vindlande råttan
-på-repet- historia som visar 
hur vi alla, trots vår brokighet, 
hänger ihop med varandra. 
Ett roligt och överraskande 
läsäventyr, perfekt för högläs-
ning! Vinnare av Castor-priset 
2017. 

 

 
Davidsson, Cecilia 

Mumintrollen och 
den osynliga gästen 
 
En av Tove Janssons mest 
älskade berättelser, Det 
osynliga barnet, kommer nu 
som bilderbok. En kall 
höstkväll dyker Too-ticki 
upp i muminhuset i sällskap 
av ett barn, en osynlig 
flicka!  

 
 

Flygare, Ingrid 

En robot hjälper  till 
 
Roboten FI-XI är ute i rym-
den och lagar ett teleskop. 
Plötsligt ser FI-XI genom 
teleskopet att ett barn på 
jorden har massa trasiga 
saker. De behöver lagas så 
FI-XI åker dit. Barnet är 
Leo och han är så arg på sin 
pappa att han kastar sa-
ker… 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P40751227/molnbullar
https://www.adlibris.com/storkund/product/P33216574/vargen-ankan--musen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P35823883/kedjan
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38080879/mumintrollen-och-den-osynliga-gsten
https://www.adlibris.com/storkund/product/P33220856/en-robot-hjlper-till
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Habersack, Charlotte 

Tryntrollet och Björnen 
 
Björnen har tjänat så mycket 
pengar att han har kunnat 
köpa sig en stor, dyr grotta. 
Resten av pengarna har han 
gömt under madrassen. Men 
han hinner knappt flytta in 
innan han börjar bli misstänk-
sam. Nog vill grannarna åt 
hans pengar?  

 
Kuhlmann, Torben 

Edison: musen och 
den försvunna skatten 
 
Mössens värld är full av även-
tyr! I Vi följer två möss på 
jakt efter en försvunnen skatt 
på havets botten. Hur ska de 
göra för att komma dit? Jo, de 
måste bygga en ubåt förstås! 
Mössen beger sig allt djupare 
ner i havet och skatten visar 
sig vara en överraskning! 

 
Lamothe, Matt 

En dag i livet 
 
Hur leker ett barn i Ryssland, 
Uganda och Peru? Vad äter 
man till frukost i Italien och i 
Iran? Är barn i olika länder 
mer lika eller olika än man 
kan tro? Följ med till Ryss-
land, Italien, Japan, Iran, In-
dien, Peru och Uganda och se 
hur de lever.  

 

 

Lindgren, Astrid 

Saltkråkan-serien 
 
Familjen Melkerson är ute på 
ön för att njuta av våren. 
Tjorven och hennes familj 
finns förstås på plats, och det 
gör också Söderman och 
hans barnbarn Stina en riktig 
retsticka. Och så finns där 
alla djuren! Pelle har ju sin 
älskade kanin Jocke... 

 

Mühle, Jörg  

En till dig, två till mig 

 
På hemvägen hittade björnen 
tre svampar. Vesslan blev 
jätteglad och lagade till dem. 
När de skulle äta delade Björ-
nen ut: En svamp till dig och 
en till mig. Och en till åt mig, 
sa björnen. Det blir rättvist! 
Det tyckte inte vesslan. En 
rolig berättelse om den svåra 
konsten att dela med sig.  

Nilsson, Per 

Jag hatar kaniner och 
blommor 
 
"Blommor är så onödiga. De 
bara står där och försöker se 
vackra ut. Likadant med fjäri-
lar. Helt meningslösa. Jag ha-
tar kaniner och blommor och 
barn och fjärilar." I denna 
bok får vi möta en riktigt sur 
suris, som inte gillar något.  

 

Roskifte, Kristin 

Alla räknas 
Tilldelades Nordiska rådets 
barn- och ungdomslitteratur-
pris 2019!  
 
Hurra för att alla är olika! Väl-
kommen till en myllerbok där 
du kan räkna människor. Som 
en deckare kan du följa dem 
och se hur deras historier flä-
tas samman. Här finns många 
små och stora hemligheter...  

 
 

Widmark, Martin 

Mojängen 
Rutger och Valter är två brö-
der som bor tillsammans. 
Rutger är uppfinnare, och en 
dag uppfinner han tidernas 
bästa uppfinning; en liten 
mojäng som städar, diskar 
och tar hand om alla tråkiga 
tidskrävande hushållssysslor!  

https://www.adlibris.com/storkund/product/P45898427/tryntrollet-och-bjrnen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40593348/edison--musen-och-den-frsvunna-skatten
https://www.adlibris.com/storkund/product/P31633436/en-dag-i-livet--en-vanlig-dag-hos-sju-barn-i-olika-platser-i-vrlden
https://www.adlibris.com/storkund/product/P44049734/far-nda-in-i-baljan
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40776128/en-till-dig-tv-till-mig
https://www.adlibris.com/storkund/product/P35664314/jag-hatar-kaniner-och-blommor-och-barn
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40776074/alla-rknas
https://www.adlibris.com/storkund/product/P43124180/mojngen
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SAGOR 

Andersen, Hans  

Snödrottningen  
 
En saga om hur en elak 
snödrottning kidnappar 
pojken Kaj och hur hans 
vän Gerda måste rädda ho-
nom. Sagan hör till Ander-
sens längsta och mest 
spridda och har filmatiserats 
flera gånger. 

 
 
Beskows, Elsa 

Elsa Beskows sa-
goskatt 
 
I denna praktfulla samling 
hittar du de allra mest äls-
kade sagorna, verserna och 
bilderna av Elsa Beskow. 
Boken innehåller både väl-
kända berättelser som 
"Hattstugan", "Olles skid-
färd" och "Tant Brun, Tant 
Grön och Tant Gredelin". 

 
Grimm, Jacob 

Bröderna Grimms sa-
gor 
 
En illustrerad samlingsvo-
lym som innehåller 15 av 
bröderna Grimms berättel-
ser, anpassade för yngre 
läsare.  

 

 

 

 

Pirotta, Saviour 

Min stora sagoskatt 
 
I den här boken finns några 
av världens allra mest äls-
kade sagor. De vackra illust-
rationerna ger liv åt tidlösa 
klassiker som Askungen, 
Grodprinsen, Aladdin och 
Trollkarlen från Oz.  

 

 

 

Potter, Beatrix  

Pelle Kanin och hans 
vänner  
 
I den här boken samlas 14 av 
de bästa äventyren om Pelle 
Kanin och hans vänner. 
Boken innehåller bland annat 
det ursprungliga och första 
äventyret om Pelle Kanin - 
och alla illustrationer är Be-
atrix Potters vackra och klas-
siska original illustrationer.  

Tolstoj, Lev  

Fabler och andra be-
rättelser  

Två giganter från olika år-
hundraden möts i denna fan-
tastiska bilderbok. Konstnä-
ren Jockum Nordström har 
illustrerat Lev Tolstojs fabler. 
Berättelserna i den här boken 
är till stor del hans tolkningar 
av den grekiske diktaren 
Aisopos fabler och hinduiska 
sagor. 

 

Trivizas, Eugene 

Grodprinsessan 
 
Det var en gång en prinsessa 
som vantrivdes med sin till-
varo på det stora slottet. Så 
ofta hon kunde rymde hon 
därför till den förtrollade 
skogen för att leka med sin 
guld kula. En dag möter hon 
där plötsligt en trevlig groda 
som påstår sig vara en prins. 
Men vad som sedan händer 
liknar inget annat.  

 

Våra mest älskade sa-
gor: en förtrollande 
sagoskatt 

Denna sagobok innehåller 
fantastiskt illustrerade sagor 
av bröderna Grimm, Hans 
Christian Andersen och 
Charles Perrault. Berättelser-
na kommer att roa och fa-
scinera barn i alla åldrar.  

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P33418454/fabler-och-andra-berttelser
https://www.adlibris.com/storkund/product/P22486281/elsa-beskows-sagoskatt-trapp
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40880179/pelle-kanin-och-hans-vnner
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POETISKA BÖCKER, POESI, RIM OCH RAMSOR 

Adbåge, Emma och Lisen  

Folk: Främlingar och 

vänner - nån du 

kanske känner  

Någon ser livet passera i revy 
medan en annan försöker ge 
en okänd en komplimang. 
Någon älskar väldigt stark 
mat, en annan funderar över 
vad mode egentligen är... 

 

Adbåge, Emma och Lisen  

Halsen rapar, hjärtat 
slår: rim för 0-100 år!  
Lennart Hellsing-priset 
2017 och Rolf Wirténs 
Kulturpris 2017. 

En diktsamling man bara 
måste älska. Riktigt läsgodis 
innehållandes mycket gott 
och blandat, och jag rekom-
menderar den varmt till både 
ovana och vana diktläsare." 
Bokkoll 

 
Becker, Tony  

Den fasansfulla färden 
med buss nummer 13 

 
En natt i november när stor-
men den ven kom buss num-
mer tretton, och timmen var 
sen. Nåt verkade fel där i lyk-
tornas sken. Men Oskar ska 
åka ändå. 

 

 

 
Donaldson, Julia 

Stugan är trång som 
en skokartong 
 
Stugan är trång som en sko-
kartong är en rolig saga på 
rim med ett mycket fiffigt 
slut. 
 

 

 
 

 

 

Donaldson, Julia 

På rymmen i rymden 

 
Charmig Romeo & Julia-
berättelse på rim med lyck-
ligt slut.  

 

 

 

 

 
Freedman, Claire  

Aliens älskar under-
byxor 
 
En oemotståndligt char-
miga barnbok på rimmad 
vers, med underbara illust-
rationer i fyrfärg så roliga 
att läs högt och du kommer 
garanterat att skratta un-
derbyxorna av dig!  

 

 
 
Hellsing, Lennart  

Rulla rulla kula, 
hoppa på klack och 
sula  
 
De kända verser som Anna-
bell Olsson och moster Es-
ter men också med oupp-
täckta Harlekiner och Bäck-
hästen...Läs Hellsning på ett 
sätt du aldrig gjort förut. 

 

Laden, Nina 

Gula båten 

Gula båten är ett alldeles 
lagom spännande äventyr 
med underbara bilder som 
växlar mellan det dramatiska 
och harmoniska och den 
enkla, rytmiska texten på 
rim. 
 

 

 

 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P40750739/den-fasansfulla-frden-med-buss-nummer-13
https://www.adlibris.com/storkund/product/P37962829/stugan-r-trng-som-en-skokartong
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38094584/aliens-lskar-underbyxor
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40776053/folk--frmlingar-och-vnner--nn-du-kanske-knner
https://www.adlibris.com/storkund/product/P40776122/p-rymmen-i-rymden
https://www.adlibris.com/storkund/product/P28065067/halsen-rapar-hjrtat-slr--rim-fr-0100-r
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38124974/rulla-rulla-kula-hoppa-p-klack-och-sula
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Lindell, Eva 

Vått och torr 
 
Fantasifylld äventyrsberät-
telse om när Mambrassen 
ger sig ut på äventyr och 
får en ny vän. Kluriga rim 
gör boken till en högläs-
ningsfavorit. 

 

 

 
Lundström, Hanna 

Rassel prassel poesi 

De lekfulla, inbjudande 
verserna, i par med de fin-
stämda illustrationerna, 
betraktar världen ur minia-
tyrperspektiv. I hemmet 
rymmer tandkrämen och 
dammsugaren hungrar, i 
skrubben står moppen 
med gulnande hår. Till slut 
rör vi oss i stadens vim-
mel, på torg och kaféer. 

Pettersson, Marcus-

Gunnar  

Rädd som en hare, 

dum som en gås  

Med sin första bilderbok 
Modig som ett lejon, pigg 
som en mört gjorde illust-
ratören Marcus-Gunnar 
Pettersson stort intryck 
även som författare. En av 
Sveriges mest egensinniga 
och begåvade bildskapare. 

 
Sandelin, Annika 

Om jag fötts till 
groda 

En diktbok för barn om 
att våga drömma stort. 
Vad tror du att grodan 
drömmer om? Och vad 
drömmer statsministern 
och trafikpolisen om? Nå-
gon drömmer om att vara 
stor och skrämmande, nå-
gon annan om att vara 
liten och undangömd.  

Ulf, Stark 

Djur som ingen sett 
utom vi 
Nordisk Råds litteraturpris 
2017  
 
Vi får träffa Eskaloppen, Cel-
ansetten, Smygeln, Vadfisken 
och många fler. De lever i en 
värld där det inte alltid är så 
lätt att hitta sin plats... 

 

 

Whitebrook, Eva 

Vi är monsterbarn 

Här möter vi sex små mons-
ter som är precis som vilka 
barn som helst (fast monstri-
gare förstås). Varje litet 
monster har sitt eget sätt att 
vara på: ett är tyst, ett blir 
aldrig trött, ett har ingen vän 
- känslor och egenskaper vi 
alla kan identifiera oss med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P38003204/rdd-som-en-hare-dum-som-en-gs
https://www.adlibris.com/storkund/product/P38319931/om-jag-ftts-till-groda
https://www.adlibris.com/storkund/product/P46086905/vi-r-monsterbarn

