Svarta Madam av Katarina Genar
Om spöken får dig på gott humör och du dessutom tycker om lite spänning
kommer du att älska böckerna i serien Mystiska skolan. Den första boken
handlar om ett gäng klasskamrater som leker spökleken Svarta madam. Boken
är mysigt spännande, lättläst och har jättefina bilder! Missa inte den andra
delen, Anden i glaset och i höst kommer Spökhunden. / Evelina

Bara för dig på lågstadiet. 12 berättelser
En samling korta berättelser, skrivna av några av Sveriges bästa
barnboksförfattare! Här får vi möta både världens sötaste lilla monster, skolans
farligaste kille och flickan som vill ha en minigris som husdjur. Och många fler!
/Andrea

Harry, Gunnar och presenten av Sofia Nordin
Gunnar är Harrys lillebror och de bor tillsammans med sin mamma i en
lägenhet. I samma trapp bor Vanja som har en massa ungar. En av alla Vanjas
ungar är Sonja som rymmer hemifrån för att hon inte vill träffa sin pappa. Harry
och Gunnar som är både lite kluriga och lite modiga tar hand om Sonja och
gömmer henne på rummet. Men det vet ju inte alla vuxna som blir mer och mer
oroliga. Fina bilder och rolig handling. Läs också Harry, Gunnar och presenten!
/Evelina

Jag, Lilly och resten av världen av Alexandra Maxeiner
För det mesta är syskon bara jobbiga (jag vet- jag har många!) men ibland har
de sina ljuspunkter. Många syskon kan vara bra att ha när föräldrarna får för sig
att införa demokrati och ställer till med omröstning om husets nya färg. I den
här roliga boken bestämmer Hannah och hennes syskon (mycket demokratiskt )
att huset ska bli lila! /Evelina

Livet enligt Dunne av Rose Lagercrantz
Dunne har fått sommarlov – hennes första! Hon är på en ö tillsammans med
bästisen Ella Frida och har det hur bra som helst medan hennes pappa vilar upp
sig efter en bilolycka. Jag älskar böckerna om Dunne! Dunne är en fantastisk
person att lära känna: en tjej som har förmågan att se ljust på livet även om hon
ofta har det ganska svårt. / Andrea

Handbok för molnskådare- en faktabok om vad som rör sig på
himlen av Linnéa Krylén
Med den här boken gör det faktiskt inget om inte sommarsolen inte lyser precis
hela tiden. Klart väder är nämligen molnskådarens tråkigaste väder. Lär dig om
olika typer av moln och hur du kan känna igen dem. Blir det regn imorgon? Det
vet du kanske efter att ha bläddrat i den här handboken. Spännande faktabok
med vackra bilder! / Evelina.

Första träningen av Åsa Oxenmyr
Joel har provat på många olika sporter, men inte riktigt fastnat för något.
Kanske ska han testa innebandy? Joel får låna sin pappas gamla klubba och går
väldigt nervös till första träningen. En lättläst och rolig sportbok som följs av fler
delar. /Andrea

Stella skaffar ett syskon av Annelie Drewsen
Fy vad orättvist! Alla har syskon, alla utom Stella! Mamma och pappa verkar
inte bry sig om att det är Stellas högsta önskan. Men kanske kan man göra
något åt saken själv. Hennes kompis Sam har ju fem syskon, så han borde väl
kunna dela med sig! Spännande och rolig läsning om syskonlängtan. /Andrea

Rädda fågeln! Av Helena Bross
Hela klassen sitter och jobbar när plötsligt en duns mot fönstret hörs! Det är en
fågel som flugit rakt in i fönsterrutan. Nu ligger den alldeles stilla på marken…
Kommer fågeln att klara sig? Ett nytt mysigt vardagsäventyr med kompisarna
Axel och Omar. Lättläst, med stora bokstäver! /Andrea

Katitzi och Katitzi och Swing av Katarina Taikon
Det är 1940-tal och krig i världen när vi möter Katitzi för första gången. Då bor
hon på barnhem men blir snart hämtad av sin pappa. Katitzi och hennes familj
är romer och hon får uppleva hur det är att ständigt flytta omkring, sova i iskalla
tält på vintern och att inte få gå i skolan. Men samtidigt tycker Katitzi om sitt nya
liv: hon hittar på roliga lekar med sin syster Lena och får en underbar liten hund.
/Carolina

Jordens rekordbok
Vilken är den största vulkanen? Det farligaste djuret? Det högsta berget? Och
kan det verkligen stämma att det finns en svamp som är lika stor som 1400
fotbollsplaner!? Det här är en underhållande bok fullproppad med spännande
fakta om vår fantastiska planet. Lättläst och med fina illustrationer. /Andrea

Jag är Jag av Emma Adbåge
En del tycker att Mickan, snart åtta år, är blyg. Det är hon inte. Hon är hon helt
enkelt. Mickan tänker mycket, hon funderar över klasskamraterna och hur de
retas eller umgås. Hon tycker att föräldrarna kan vara störiga och att fröken inte
alltid är snäll. Mickan har ful-tankar och är ibland rädd och ibland modig.
Mickan är Mickan och man kan nog väldigt lätt känna igen sig i henne. En bra
bok! / Evelina

Jag vill också dansa av Camilla Dahlson
Alva vill så gärna gå i dansskola, som ”alla” i klassen gör, men tyvärr har hennes
mamma inte råd. Alva blir ledsen. Det är alltid likadant när hon vill göra något
kul... Men en lösning dyker helt oväntat upp! Det här tycker jag är en jättebra,
lättläst bok! Man kan verkligen leva sig in i hur utanför Alva känner sig när hon
inte kan göra det alla andra kan. /Andrea

Vips och Drakula-klubben av Sissel Dalsgaard Thomsen
Vips har sett fram att börja i en ny skola och få nya klasskompisar, men det är
inte så lätt att vara ny. Hon känner sig annorlunda. Ja, hon är ju faktiskt lite
annorlunda. Hon är en vampyr! Festlig och mysryslig läsning som också fått en
fortsättning: Drakula-klubben och spöket. /Andrea

