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Hallberg, Lin 

Den magiska djuraffä-
ren -serien 

 
Bo bor så trångt. Han har 
många syskon och det finns 
absolut inte någon plats för ett 
djur. Men självklart vet tanten 
i djuraffären exakt vilket djur 
som Bo behöver. VERSA-
LER 

 

 
Nordqvist, Margareta 

Djurkompisar—serien 

På Pricken 
 
Möt Lillis som älskar hästar 
och helst av allt vill prova att 
rida. Lillis har en egen häst 
käpphästen Poppi Men helst 
av allt skulle hon vilja rida på 
en riktig häst, en som lever. 
VERSALER 
 

 
Willems, Mo 

Min vän är ledsen 
 
Att hitta den perfekta boken 
för nybörjarläsaren är inte en-
kelt. Den ska innehålla en rolig 
och tänkvärd berättelse… 
Denna till synes omöjliga ek-
vation löser Mo Willems ga-
lant! Böckerna om Elefanten 
och Piggy är skrivna i dialog-
form och handlar om hur det 
är att ha och vara en vän.  
 

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 möter Alienzz 

- flugo serien¨ 
 
Det dags för filminspelning. Hjäl-
tarna Super-Buzz och Super-
Flugo blir kidnappade av aliens! 
Super-Flugo lyckas rymma och 
hämta hjälp.  
 
 
 
 

Bross, Helena 

Axel och Omar-serien 
 
Någon har planterat blommor på 
Axel och Omars skolgård. Det 
visar sig vara en snäll tant som 
saknar sin gamla trädgård. VER-
SALER. 

 

 

 

Fleischer,  Rune 

Rolf - serien  
Rolf 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.  

Eller 
Fleischer, Charlotte 
Rut - serien 
Här är Rut, den kvinnliga motsva-
righeten till Rolf! Hon är en påhit-
tig dam i sina bästa år. De passar 
också för lite äldre läsare med 
stora lässvårigheter. 

 

Hansson, Anna 

På prao - serien 
Veterinären 
 
Följ med eleverna i klass 2B på 
prao. Roliga bilder och berättelser 
med knorr. Kanske lär du dig en 
del nya ord också.  
Ingår i svit av fristående verk. 

 

 

 

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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Alm Dahlgren, Jenny 

Djurgänget - serien 
Karims katt  
Karims kompisar bygger en 
trädkoja. Själv är han kvar på 
marken, för han gillar inte 
höjder. En dag - när kompi-
sarna är iväg och åker berg- 
och dalbana - träffar han en 
liten grå katt. Fristående.  
 

 

Bengtsson, Torsten 

Erik - serien 

Erik fyller år, och han har 
önskat sig en skejtboard. Och 
han får en! Nu skyndar han 
iväg till skejtparken, där kom-
pisen Lea är. Lea är duktig på 
bräda och visar några trick för 
Erik. Så är det Eriks tur att 
prova. Fristående.  

 

 

Bross, Helena 

Klass 1b - serien 
Blir det kalas? 

En dag kommer det två far-
bröder till klass 1b:s skola. De 
går omkring på skolgården 
och sätter upp band runt trä-
den. Det ska bli parkerings-
platser.  Hur ska det nu gå 
med träden, fåglarna och få-
gelholken som de satt upp? 
Vad ska de göra? Fristående. 

 

Dahlin, Petrus 

”Läs på egen risk!” - 
serien  
Labyrinten 
 

Vet ni att det finns en död 
vaktmästare som spökar i 
källaren? frågar Amina. Kan 
det vara sant? 
Läskiga vandringssägner för 
nybörjarläsarna. Fristående. 
 

 

Ekensten, Ann-Charlotte  
Djurdoktorn - serien 
Linus och Rosa 

 
Linus älskar djur men han har 
inget eget. Som tur är får han 
träffa många djur på mammas 
jobb. Hon är veterinär. Till 
läshungriga nybörjarläsare på 
lågstadiet. Fristående verk.  

 
 

Genar, Katarina  

Mystiska skolan - serien 
Blodmåne 
 
Greta älskar sin mystiska skola. 
Nästan varje dag händer det 
något spännande.  I kväll är det 
extra spännande. Då kommer 
månen att vara röd. Det kallas 
för blodmåne och hela skolan 
har samlats för att titta på den. 
Fristående. 

 

Gesén, Pernilla 

Kompisböckerna -serien 
 
Klass 1A ska åka på skolresa! 
De ska campa en natt ute i sko-
gen. Alla tycker att det ska bli 
jätteroligt. Ringo tänker på allt 
mysigt de ska göra och packar 
med sin gitarr. Men så kommer 
han att tänka på alla småkryp 
som finns i naturen, på insekter 
som rasslar och kryper med sina 
spretiga ben. Fristående. 

 
Hansson, Anna 

Världens sämsta - serien 
 
Sanna ska fixa ett halloweenka-
las. Det är visserligen inte hallo-
ween och det var flera månader 
sedan hon fyllde år. Men Sanna 
gillar halloween. Och framför 
allt gillar hon presenter! Fri-
stående. Fristående. 

 

 

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/P41087841/mystiska-skolan-spkdiscot
https://www.adlibris.com/storkund/product/P34578547/kompisbckerna-hjlp-ny-i-klassen
https://www.adlibris.com/storkund/product/P30964398/kaninklubben


 5 

 

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. Fristående. 

 

 
 

Jensen, Jörn 

Kasper - serien  
 
"Plötsligt kommer en hög boll. 
Kasper hoppar upp och gör en 
cykelspark. Han får in en ren 
träff på bollen. Den susar i 
mål. Peter jublar. -Bravo 
Kasper! Det var ett supermål!" 
Varje berättelse kompletteras 
med handfasta råd i Kaspers 
fotbollsskola! Fristående. 
 
Kastevik, Janina  
Sura gubben - serien Livat 
på Lingonvägen 
 

Familjen på Lingonvägen 
ska äta middag. Men katten 
Sotis vill inte ha något. I 
stället smiter hon över till 
den sura gubben som bor i 
huset bredvid.. Vad ska de 
göra nu? Sura gubben har 

tagit deras katt! Fristående. 
 

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. Fri-
stående. 

 
Ljunggren, Magnus 

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

Oskarsson, Marie 

Vänner 4 - ever - serien 
 
Höstlovet närmar sig och på 
fritids är de flesta av barnen 
förväntansfulla inför det pyja-
masparty med övernattning 
som väntar. Vem vet, kanske 
kommer till och med det fruk-
tade fritidsspöket fram? Men 
vad säger man om man så 
mörkrädd ? Fristående. 

 
 

Salmson, Jo 
Hjälp - serien 
Hjälp! Han sjunker 

Magknipsframkallande, lättläst 
och spännande till sista sidan i 
nionde delen av Jo Salmsons 
och Veronica Iskssons popu-
lära Hjälp!-serie. Med endast 
ett par meningar på varje sida 
skapar Jo Salmson dramatik. 
Fristående. 

 

Sundh, Cecilia 
Lisen - serien 
Lisen löser mysteriet 
 
Ännu en spännande och härligt 
illustrerad berättelse om Lisen. 
Orädda Lisen tvekar inte att 
hjälpa sin älskade farmor. För 
på vårdboendet är det någon 
som saboterar!  Fristående. 

 

 

 

 

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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Andrén, Emelie 

Hugo och Vilma  
serien 
 
Den här lördagen är verkar 
Hugo och hans fotbollslag 
vara otursförföljda: frukost-
äggen går sönder, maskoten 
är försvunnen och sedan fall-
ler en spegel till golvet. Kom-
mer Haga BK att drabbas av 
sju års olycka nu? 
Fristående. 

Bjärbo, Lisa 

Viggo-serien 
 
Det är rätt jobbigt att vara 
rädd för en massa grejer, sär-
skilt när det snart är hallo-
ween och kvarteret kommer 
att krylla av spöken, häxor 
och läskiga mumier. Och det 
är väldigt jobbigt att inte 
kunna berätta för någon hur 
rädd man är.  
Fristående. 

 
 

Blabey, Aaron 

Tuffa gänget-serien 
 
Tuffa gänget är en humorist-
isk serie om ett gäng värsting-
ar - Herr Varg, Herr Haj, 
Herr Orm och Herr Piraya 
som har tröttnat på att alla 
blir rädda så fort de får syn 
på dem. Nu vill de vara hjäl-
tar, och det ska de bli genom 
att göra goda gärningar. 
Fristående. 

 
Clausson, Malin 

Ada löser ett brot  
Serien om Ada 

 
Det sitter en man och tigger 
utanför affären. Han heter 
Florian och Ada brukar säga 
hej till honom. Ibland ger 
mamma och pappa honom 
pengar. Florian har fyra barn 
i Rumänien. Hon vill gärna ge 
dem julklappar! Fristående. 

 

Collodi, Carlo  

Pinocchios äventyr   

Den fattige snickaren 
Geppetto är duktig på att tälja 
i trä. Ur ett fint stycke pinje-
trä täljer han en docka som 
han kallar Pinocchio. Snart 
upptäcker Geppetto att dock-
an lever.  Och varje gång Pi-
nocchio försöker ljuga sig ur 
en knipa växer hans näsa och 
blir jättelång. 

 
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.  

 
 

Gahrton, Måns 

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

 
 

Gordan, Kajsa  

Allt är fel - serien om 
Anna-Klara 
Det är sommarlov och Her-
man ska åka till Anna-Klaras 
landställe. Det är ganska ner-
vöst, för det är första gången 
han sover borta utan mamma 
och pappa. Livet på landet 
visar sig vara ganska knepigt. 
Fristående. 

 

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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Hedlund, Helena 

Kerstin - serien 

En berättelse om intrasslade 
hemligheter, vänskap och om 
det särskilt fina med att vara 
Kerstin.  
Sällsynt vacker vardagsberät-
telse om allt möjligt jobbigt 
som drabbar ett barn, med 
imponerande barnperspektiv. 
Fristående. 
 

 

Hallberg, Lin 

Teddy-serien 
 
Teddy är fortfarande jättebusig 
och har börjat rymma. Gran-
narnas tulpaner är i fara, men 
det blir värre. 
Fristående. 

 
 
 

 

Halvarsson, Isabelle 

Puzzel-serien 
 
När valpen Puzzel smugglats 
in till Sverige, får han komma 
till en snäll familj. Puzzel är 
en glad liten jack russel-hund, 
som är väldigt nyfiken av sig. 
Så när hon ser en liten skugga 
smita iväg över parken, så 
måste hon såklart undersöka 
vad det är. 
Fristående. 

 

Hanlon, Abby  
Vilma - serien 

Vilma är yngst i familjen och 
hon gör allt hon kan för att få 
uppmärksamhet. Mest av allt 
vill hon leka med storasyster 
Emelie och storebror Lukas 
men de är tyvärr inte alls lika 
sugna, så Vilma får roa sig på 
egen hand med sina osynliga 
vänner. Helst precis intill 
Lukas och Emelie. 
Fristående. 

Horst, Jørn Lier 

Dubbeldeckarna-serien 
 
Spännande boken på svenska 
om dubbeldeckarna Tilde och 
Viktor och deras hund Åtto. 
Böckerna är skrivna den 
norska deckarstjärnan Jørn 
Lier Horst och lovar spänning 
från första stund.  
Fristående. 

 
 
 Lagerlöf, Selma 

Nils Holgersson 
Nils Holgersson bor på en 
bondgård i Skåne. De har 
många djur. Men Nils är elak 
mot dem. Som straff blir han 
förvandlad till en pyssling. 
Och plötsligt sitter han på ryg-
gen av en gås. Mårten vill följa 
med en flock vilda gäss. Hela 
vägen upp genom Sverige. Hur 
ska det gå? 

 

Lind, Åsa 

Sandvargen -  serien 

 
Verkligheten är ett mycket 
stort och märkligt ställe. Där 
händer faktiskt precis allting." 
Såna kloka repliker är typiska 
för Sandvargen. Han hjälper 
Zackarina att träna "tänkeriet" 
och att ta vara på ögonblicket. 
Hur ledsen eller arg hon än är 
så blir hon alltid glad när hon 
träffar Sandvargen.  
Fristående. 

 
Lindgren, Astris 

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

 

 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P34664719/alva-reser-utomlands
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Marlin, Jen   

Hitta papegojorna!  
serien- Stormseglarna  
 
Max och Sofias liv förändras 
när de upptäcker en övergi-
ven segelbåt. Det visar sig att 
båten är magisk och Max och 
Sofia får resa till olika delar av 
världen och hjälpa andra barn 
med spännande uppdrag att 
rädda miljön. Fristående. 

 
Ohlsson, Sara 

Frallan - serien 
 
Frallan längtar efter så himla 
många saker -- mest av allt 
längtar hon till i morgon, för 
då ska hon ha övernattnings-
kalas med Ester och Frasse!  

Fristående. 
 

 

 
 

Olsson, Sören  
Spökmysteriet - serien 
Luna och superkraf-
ten  
 
Den femte fristående boken 
i serien om nioåriga Luna 
från orten Lilla Vargudden. 
Hemma hos Wille händer 
märkliga saker! Fristående. 
 
 
 
 

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 . 
 

 

 

Olczak, Martin 

Jack-serierna 

Ensam och övergiven vandrar 
Jack längs en landsväg. I barn-
vagnen ligger inte hans nyfödda 
lillasyster Ebba, utan trollungen 
Nåni. Ebba har kidnappats av 
trollen, och Jacks föräldrar, 
moster Betty och vätten Rurik 
är försvunna, antagligen till-
fångatagna. Fristående. 

 

 

Peers, Bobbie 
Papegojhelikoptern 

Upptäckarklubben -
serien 
Serien Upptäckarklubben ut-
spelar sig i en värld befolkad 
av mystiska pirater, robot-
monster och andra märkliga 
varelser och är skriven av Bob-
bie Peers - en av Norges mest 
framgångsrika barnboksförfat-
tare. Fristående. 
 
 

Pinter, Johannes 

Monster monster serien 

Tove, Musse, Charlie, Johanna 
och Oliver bor i småstaden 
Glänteby. De är fem vanliga 9-
åringar som är ovanligt begå-
vade på kreativa saker som att 
teckna, skriva och filma. När 
en olycka sker i skolan händer 
något: deras begåvningar blir 
magiska!  
Fristående. 

 

 
 

 

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. 
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Sparring, Anders 

Familjen Knyckertz-
serien 

När Familjen Knyckertz ska 
måla om i köket råkar Fia 
sno fel färg, eftersom batte-
riet till hennes ficklampa tar 
slut, just som hon har brutit 
sig in i färgaffären…  
Fristående. 

 

 

 

Sundström, Josefine 

Sagasagor - serien 

 
Möt Saga Louisa Larsson, en 
stadig, klok och envis liten 
person som bor i ett av 
"gladhusen" på Solrosvägen. 
I radhuset finns förutom 
Saga en allergisk mamma och 
en småstressad pappa. I om-
rådet runtikring bor grannar, 
smådjur och ett och annat 
barn . Fristående 

 
Widmark, Martin 

LasseMajas detektiv-
byrå-serien 

 
I det här mysteriet har Valle-
byborna tagit på sig sina kna-
sigaste kostymer för att fira 
Vallebys grundare, Valeria 
von Konkarongen. Men mitt 
under festen blir Vallebys 
nyinflyttade invånare, det 
superrika paret Petersén, av 
med ett oskattbart halsband. 
Fristående. 

 
                                           

Widmark, Martin 

Halvdan Viking-serien 
 
Ett spännande äventyr som 
också är en faktabok om vi-
kingar! Vännerna Halvdan 
och Meia ställs inför ett svårt 
val när de träffar på två trälar 
och efter en farofylld flykt till 
Lund hamnar de mitt i ett 
bråk mellan kung Tveskägg 
och hans farbror. 
Fristående verk. 
                                           

Wieslander, Jujja  

Hjördis-serien 

 
Hjördis har längtat hela vin-
tern och nu är äntligen som-
maren här! Hjördis har åkt 
hela vägen till Farmor på lan-
det där hon ska vara nästan 
hela sommarlovet. Det blir 
några härliga veckor med sol 
och bad, kojbyggen, äventyr 
och massor av lek! 

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.Friståendeverk. 
 
 

Åslund, Linn 

Ester Tagg - serien 
 
Allting börjar den dag då 
barnhemsflickan Ester Tagg 
ser en bild av ett flygande 
piratskepp i tidningen.  Pi-
ratskepp som ska leta efter 
Svartskäggs legendariska 
skatt! Kan det vara så att 
hennes föräldrar finns på 
Den flygande holländaren? 
Fristående verk. 

 

 

Sjölander, Andréas  
När Gustav blev kung  
Serien - En sagolik historia 
 
Det fanns en gång en kille som 
hette Gustav. En dag, när han 
var utomlands, kom den danske 
kungen till Sverige och dummade 
sig. Då blev Gustav arg. Hur det 
gick vidare? På bara 10 minuter 
får du och ditt barn koll på en 
historisk händelse.  
Fristående. 

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

Altés, Mart 

Kattbossen 

 
Kort och kärnfullt, med 
mycket humor i text och bild, 
berättar Marta Altés om katt-
bossens växande svartsjuka 
när hunden gör entré. Men 
det kunde lika gärna handlat 
om när ett nytt syskon kom-
mer till familjen. En perfekt 
bok för nyblivna storasyskon. 

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 
 
Efter ett gräl sitter Vesta-
Linnéa på sin privata sten i 
vassruggen. Där sitter hon 
länge och tänker sina svart-
aste tankar. Jag är alltid den 
ensammaste , tänker hon. De 
skulle inte ens sakna mig om 
jag dog! Hon funderar på sina 
känslor är hon arg eller egent-
ligen ledsen? 

 

Berge, Stina 

Legenden om Yen-
nenga: Amanda och 
prinsessuppdraget 

Amanda är en ung 
afrosvensk tjej som drömmer 
sig bort till Afrikas slätter 
och rollen som den mäktiga 
krigarprinsessan Yennenga av 
Mossi-folket. Enligt legenden 
levde Yennenga på 1100-
talet, då hon stred för sitt 
folk, men också för sin egen 
rätt att välja det liv hon själv 
ville leva. 

Bergman, Jenny 

Det är jag som är trol-
let 
En flicka på väg till förskolan 
blir plötsligt förvandlad till ett 
stort troll. Vips, så är föräld-
rarna bortskrämda, förskole-
kompisarna uppkäkade och 
det före detta barnet får bo-
sätta sig i skogen. Där får 
man göra precis vad man vill.  
 
 

Borell, Sanna 

Sagan 
Här får vi möta en flicka som 
i sin röda klänning och korg i 
handen går ut i skogen. När 
hon kommit en bit stöter hon 
på ett problem, en varg, och 
när hon äntligen verkar ha 
lyckats ta sig ur knipan hopar 
sig problemen i stället. Till 
slut kommer en oväntad 
hjälte in i bilden och allt löser 
sig. Eller? 

 

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!  

 
 

Everett Skarsgård, Megan 

Utslängd från zoo 

 
Moster Meg är inte som 
andra vuxna. Hon håller 
hus lite överallt på jordklo-
tet. Sexåriga Emma tror att 
hon kanske är upptäcktsre-
sande. En dag dyker Moster 
Meg upp för att ta med 
Emma till zoo. Men det 
visar sig att moster Meg är 
portad från djurparken.  

 

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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Gardell, Jonas 

Sagan om den lilla grå-
sparven 
En dag kommer en liten grå-
sparv till trädgården där den 
malliga blåmesen och den 
självupptagna talgoxen bor. 
Gråsparven är trött och frusen 
och blir förvisad till det kala 
trädet allra längst bort i träd-
gården. Men allt är inte vad 
det ser ut att vara. 

 
Hedin, Annica 
Berit vill inte—serien  
 
Berit bygger en koja, ett fan-
tastiskt pandaslott, och vill 
inte bli störd. Hon vill inte 
leka med någon annan, abso-
lut inte med någon som hon 
inte känner och när mammas 
kompis dotter dyker upp blir 
allt fel. Lussan gillar inte Berits 
slott och hon tar Berits finaste 
pärlor. Berit står inte ut!  

 
Kuhlmann, Torben 

Einstein: musens fan-
tastiska resa i tid och 
rum 
Det var en gång en mus som 
fick nys om en stor ostmark-
nad! Vilken dröm för en liten 
mus! Musen räknar ner dagar-
na, snart är det dags. Men när 
musen väl är på plats är mark-
naden tömd på såväl männi-
skor som ost. Men hur är det 
nu? Är tiden relativ? 

 
 
Lestrade, Agnès de 

Den stora ordfabriken 

 
I ett land där alla ord måste 
köpas och sedan sväljas för att 
kunna uttalas bor en pojke vid 
namn Phileas. Han har inga 
pengar men behöver ändå ord 
för att kunna öppna sitt hjärta 
för den vackra Sibella. Och 
han verkar behöva en förmö-
genhet för allt han vill säga till 
henne! 

 
 

 

Lööf, Jan 
Matildas katter  
Matildas katter är jät-
testora, en tiger och ett 
lejon. Det händer att män-
niskor blir rädda för dem. 
Eller 

Födelsedagspresenten  
Kungen är fattig och han 
kan inte sova om nätterna 
för tjuvar smyger sig in för 
att stjäla den rikedom. 
 

Nilsson, Ulf 

Ensam mullvad på en 
scen 
 
Aldrig någonsin är världen 
hemskare än när man är rädd 
för att göra bort sig inför en 
massa människor. Men ibland 
måste man våga, om inte an-
nat för någon annans skull. 
 

 

Nilsson, Ulf 

Allt ska växa: en berät-
telse om den lille Carl 
Linnaeus 

 
Allt som lever ska växa! Det 
utbrister Carl till sin lillasys-
ter Anna när de pulsar fram i 
det småländska vinterland-
skapet. Carl älskar blommor 
och han vill förstå allt, syste-
matisera och katalogisera.  
 
 

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/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


 13 

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 

Kocken och kungen 
 
Det var en gång en väldigt 
hungrig kung som bestämde 
sig för att skaffa en kock. 
Men av alla kockar i hela 
kungariket var det ingen som 
lagade tillräckligt god mat. 
 

 

 

Foslind, Ebba 

Häxorna åker buss 

 
Häxorna tar över bussen! 
"Just när klockan blivit två 
åtta häxor kliver på 
Buss etthundrasjuttifem 
som går hela vägen hem." 

 

 

 

 

Grip, Robert  

ABC-boken 

En smart, lekfull, snygg, 
kul och interaktiv ABC-
bok... Skriven på roligt rim 
och inbakat i fantastiskt 
roliga och fina illustration-
er. Perfekt både hemma 
och i klassrummet. 

 

 
 
 

Hellsing, Lennart  

Rulla rulla kula, 
hoppa på klack och 
sula  
 
De kända verser som An-
nabell Olsson och moster 
Ester men också med 
oupptäckta Harlekiner och 
Bäckhästen...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 drama-
tiska 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/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. 

 
Persson, Malte 

Nalle Havsöga 

 
En liten, luggsliten nalle-
björn sitter undanstoppad 
på en mörk vind. När han 
tänker på hur ensam och 
bortglömd han är börjar 
tårarna falla. Han gråter 
och gråter. Den växande 
tårfloden far fram genom 
stan och störtar till slut 
rakt ut i havet! 

 
 

Piercey, Rachel 

Äventyr i skogen 
med Björn och hans 
vänner  

Följ med Björn och alla 
hans vänner på en upp-
täcktsfärd i skogen i denna 
bilderbok. På varje uppslag 
finns massor av saker att 
leta efter och upptäcka. 

 
 

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, 
någon annan om att vara 
liten och undangömd.  

Stark, Ulf 

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

 

Tjäder, Jonas 

Bokstavshusen  

En unik ABC-bok som 
aldrig tar slut. Ett myller 
av händelser och karaktä-
rer gör att man gärna 
bläddrar tillbaka när man 
nått bokens slut. 

 

 

 

 
 

Winnerbäck, Lars 

Hej, jag heter Folke 

Hej, jag heter Folke. Jag 
fyller sex i höst 

Hörs jag ens i bruset, med 
min pyttelilla röst? 

Här är jag ganska ensam, 
och liten som en mus 

Stan är så oändlig, så 
himla höga hus. 

 

 

 

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

