Hjördis av Jujja Wieslander
Jujja Wieslander är aktuell med en ny kapitelbok i höst. Det är en något ovanlig och
mycket finstämd berättelse om en flicka, Hjördis, som bor med sina föräldrar och
syster i en lägenhet på Solgatan 1. Berättelserna om Hjördis är hämtade ur Jujjas
egen barndom och läsaren får följa med till femtiotalets bakgårdar och lekar. I huset
på Solgatan finns en biograf, som visar söndagsmatinéer, och i köket finns ett
sängskåp, som kommer till användning när farmor med det långa gråa håret och
löständerna bor hos familjen. Boken är illustrerad av Lotta Geffenblad. Och med
ett sådant radarpar kan denna bok inte bli annat än en riktigt trevlig läsupplevelse.
Att läsa högt för sex-, sjuåringen eller läsa-själv för den som kommit igång med sin
egen läsning. / Evelina
Tuffa gänget – en god gärning av Aaron Blabey
Herr Varg, Herr Haj, Herr Orm och Herr Piraya är trötta på att ses som
djurvärldens värstingar – nu vill de i stället vara hjältar. Genom att göra goda
gärningar kommer de att bli beundrade av alla, tror de. Men att plötsligt bli snälla är
inte så enkelt som de trott. Det här är en komisk och actionfylld historia för den
som gillar t.ex. Kapten Kalsong-böckerna./ Andrea
Liten svart hund i natten av Rose Lagercrantz
Kom i vinterstämning med denna fina bok om en liten svart hund som går vilse i
staden! Hundens matte Irma får en hjärtinfarkt på Stockholms central och i
paniken bryr sig ingen om hunden. Ensam får han klara sig i den kalla natten. Och
hunden förstår inte människornas språk och människorna förstår inte hundens
språk. Illustrationerna är gjorda av författarens dotter, Rebecca Lagercrantz. Boken
handlar om att gå vilse, men även om att komma hem igen. Den slutar som väl är
lyckligt, och kan med all säkerhet bidra till större förståelse hemlösa, som tvingas
sova ute i vinterns stränga kyla. / Evelina
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Det tunna svärdet av Frida Nilsson

Myran och gåtorna av Linn Gottfridsson

När Sasjas mamma dör vägrar Sasja acceptera det, och följer efter henne till Dödens
rike. Det bara måste finnas något sätt att överlista Döden! Frida Nilsson är en
mästare som i Astrid Lindgrens fotspår skriver fram en värld full av storslagna
äventyr, magi och lustiga varelser som visar sig bli trofasta vänner. Njut av mörka
och mysiga höstkvällar med den här underbara högläsningsboken för 7-10-åringar. /
Andrea

Myran, sju år, är väldigt bra på gåtor. Han har gåtbok med 136 gåtor i. Men alla
knepiga saker som händer runt omkring honom kan vara svårare att förstå sig på.
Den svåraste gåtan är: varför är det ibland så besvärligt att vara Myran? I den här
andra boken om den härlige lille killen Myran har mamma och pappa flyttat isär och
mamma har blivit kär i en badvakt. Det är bra med en mamma som är kär för hon
säger ja till nästan allt. Men i pappa är ingen kär och det känns sorgligt. Och varför
blir Myran hela tiden så arg på Felicia i klassen? Skratt, gråt och igenkänning! /
Andrea

Haj-Jenny av Lisa Lundmark
Jenny betraktar sig själv som en haj och inte någon som är blyg och inte vågar prata.
Nä, hon är en haj, som observerar sin omgivning och trivs i sin ensamhet. Det bästa
Jenny vet är att få vara ensam med sina tankar och att läsa. Det bästa som finns att
läsa om är naturligtvis hajar. Men att gå i tvåan och att trivas bäst med att vara för
sig själv är inte riktigt acceptabelt. Jenny blir ifrågasatt av vuxenvärlden och upplever
stor frustration när ingen ser hennes vassa hajtänder blänka till. Det här är en fin
bok om att få lov att vara den man är och hur det kan kännas att i bästa
välvilja bli utsatt för hårt tryck av en oförstående omgivning. / Evelina

Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen av Anders Sparring och Per
Gustavsson

Rebell på ridskolan! av Kuhn, Camilla

Balthasar Bruns detektivbyrå och fallet med den försvunna katten av I.V.
Steinman

Rebell är en sprallig häst som ska börja i ridskola och låta barn rida på honom. Det
är kul, men det följer med mycket ansvar: tappa inte ungen under en bil, tappa inte
ungen i vattnet… Men plötsligt är ungen borta! Vad har Rebell ställt till med?!
Lättläst och humoristiskt om hästar, med kort text i versaler! / Andrea
Handbok för Superhjältar av Elias och Agnes Våhlund
Bokens huvudperson Lisa har flyttat hem till sin mormor för att hennes mamma ska
jobba utomlands några månader. Hon har börjat i ny skola och känner sig inte bara
väldigt utanför utan är också direkt mobbad. En dag på biblioteket, där hennes
gammelmoster jobbar, kommer hon över en handbok för superhjältar. Hon får låna
den trots att den inte verkar finnas i katalogen. Låneboken kommer att ge Lisa
oanade krafter och snart har hon blivit en oslagbar superhjälte. Handbok för
Superhjältar är i seriestil och funkar bra att läsa själv, så snart man kan göra det! /
Evelina

Träffa familjen Knyckertz – mamma Fia, pappa Bove, storebror Ture och lillasyster
Ellen (eller Kriminellen som hon egentligen heter), en jättetrevlig familj med den
lilla egenheten att de inte kan låta bli att ta saker som inte är deras. Alla förutom
snälla och försiktiga Ture som vill bli polis när han blir stor. Var beredd på skratt,
för det här är en festlig bok som passar för högläsning upp till tio år! / Andrea

Om man har betat av alla Lasse-Maja och är sugen på en ny pusseldeckare att
antingen högläsa eller läsa själv, kan den här boken nog vara något. Det är den
första i en ny serie och handlar om flickan Henny, som av en slump får möjlighet att
bli detektivassistent åt den erkände detektiven Balthasar Brun. För att få jobbet
gäller det att hon kan lösa ett fall med en försvunnen katt. Till sin hjälp har hon en
nyvunnen vän vid namn Otto. / Evelina
Gosedjuret av Petrus Dahlin
Gabriel blir retad för sina barnsliga gosedjur, och i ilska förstör han dem. Han
sparar dock en mjukiskanin som snarare är cool än gullig, men det visar sig vara ett
ödesdigert beslut! Det är något mycket, mycket fel med det här gosedjuret… Detta
är en bok för nybörjarläsaren som inte vill ha en oförargligt snäll lättläst-bok, utan
snarare en riktigt ruskig rysare med drag av modern myt./ Andrea

