Nyheter
2019

Låda 73
Tema: Lätta fakta
Ålder: 6-9 år

30 böcker

2 ex Lätta fakta om båtar, Bone, Emily
2 ex Lätta fakta om giftiga djur, Bone, Emily
2 ex Lätta fakta om jordbävningar och tsunamis, Bone,
Emily
2 ex Lätta fakta om pingviner, Bone, Emily
2 ex Lätta fakta om regnskogen, Bowman, Lucy
2 ex Lätta fakta om småkryp, Bowman, Lucy
2 ex Lätta fakta om stranden, Bowman, Lucy
2 ex Lätta fakta om hajar, Clarke, Catriona
2 ex Lätta fakta om reptiler, Clarke, Catriona
2 ex Lätta fakta om fladdermöss, Cullins, Megan
2 ex Lätta fakta om bin, humlor och getingar, Maclaine,
James
2 ex Lätta fakta ormar, Maclaine, James
2 ex Lätta fakta om hästar och ponnyer, Milbourne, Anna
2 ex Lätta fakta om livet i havet, Patchett, Fiona
2 ex Lätta fakta om jorden, Pratt, Leonie

Låda 95
Tema: lätta att läsa, arabiska/ svenska
Ålder: 6-9 år
22 böcker
Tāʾih fī al-ghābah al-muẓlimah, Ljunggren, Magnus
Vilse i mörka skogen, Ljunggren, Magnus
Sarīʿan ʿalá ṣahwat al-jawād, Ljunggren, Magnus
Den vilda galoppen, Ljunggren, Magnus
al-Najdah! Wajadt waraqat ghishsh, Salmson, Jo
Hjälp! Jag hittar ett fusk, Salmson, Jo
al-Najdah! Ayna al-kanz?, Salmson, Jo
Hjälp! Var är skatten?, Salmson, Jo
al-Najdah! Nār wa-lahab, Salmson, Jo
Hjälp! Eld och lågor!, Salmson, Jo
Lūkās muqātil al-nīnjā, Skytte, Dorthe
Lukas är en ninja, Skytte, Dorthe
Hālūn fī al-sīrk, Eklund Wilson, Erika
Hallon på cirkus, Eklund Wilson, Erika
Kashshāfah al-ashbāḥ, Widholm, Annika
Spökspanarna, Widholm, Annika
Kīm wa-Līnā fī bayt mahjūr, Bengtsson, Torsten
Kim och Lina i ett ödehus, Bengtsson, Torsten
Īrīk dar sirkis, Bengtsson, Torsten
Erik på cirkus, Bengtssn, Torsten
Ḥaqībat al-ẓahr, Halling, Thomas
Ryggsäcken, Halling, Thomas

6-9 år

Låda 121
Tema: spänning, skräck, lättläst
Ålder: från 7 år

32 böcker

3 ex Prinsessan på den giftiga ärten, Blevins, Wiley
3 ex Askungen och vampyrprinsen, Blevins, Wiley
3 ex Dödluvan och vargen, Blevins, Wiley
3 ex Snövit och de sju trollen, Blevins, Wiley
3 ex Gosedjuret, Dahlin, Petrus
3 ex Dataspelet, Dahlin, Petrus
5 ex Superkorta skräckisar, Palmaer, Andreas
5 ex Zombiejakten-korta skräckisar, Palmaer, Andreas
2 ex Spökboken, Sindt, Ulf
(faktabok)
2 ex Vampyrboken, Sindt, Ulf (faktabok)

Lilla skräckbiblioteket är en fantastisk samling skräckberättelser
för lågstadiet. Här möter läsaren de klassiska sagorna med nya
skräckinjagande twister – Rödluvan har blivit Dödluvan, Askungen
träffar en vampyrprins, Prinsessan sover på en giftig ärta och så vidare.
Läs på egen risk är en serie skräckisar för läsa-självåldern. Den
vågar sluta olyckligt, har korta meningar och talande bilder i serietidningsestetik, som säkert känns hemtam för många barn som inte är
vana bokläsare.

Låda 183
Tema: högläsning, mobbning
Ålder: 6-9 år

4 böcker + 4 handledningar

1 ex. Handbok för superhjältar del 1, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 2, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 3, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 4, Våhlund, Elias
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 1
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 2
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 3
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 4

Lisa måste bo hos sin mormor i några månader eftersom hennes
mamma jobbar i en annan stad. Problemet är bara att Lisa vantrivs
något fruktansvärt i sin nya skola. Killgänget retar henne konstant för
hennes utstående öron, och varje kväll somnar Lisa med händerna
tryckta mot öronen, för att de förhoppningsvis ska sluta stå ut så mycket.
En dag när Lisa, i vanlig ordning, blir jagad av killgänget rymmer hon in
på biblioteket. Där, längst ner på en hylla, står en bok som liksom lyser. Lisa dras till hyllan och får fram boken som har det besynnerliga
namnet “Handbok för superhjältar”. Märkligt nog är inte boken registrerad i bibliotekets system, och bibliotekarien viskar till Lisa att det nog är
så att handboken helt enkelt ska följa med Lisa hem och stanna där.
Och i det ögonblicket börjar Lisas resa mot att bli superhjälten Röda
masken!

6-9 år

Låda 184
Tema: högläsning, mobbning
Ålder: 6-9 år

4 böcker + 4 handledningar

1 ex. Handbok för superhjältar del 1, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 2, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 3, Våhlund, Elias
1 ex. Handbok för superhjältar del 4, Våhlund, Elias
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 1
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 2
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 3
1 ex. handledning till Handbok för superhjältar del 4

Lisa måste bo hos sin mormor i några månader eftersom hennes
mamma jobbar i en annan stad. Problemet är bara att Lisa vantrivs
något fruktansvärt i sin nya skola. Killgänget retar henne konstant för
hennes utstående öron, och varje kväll somnar Lisa med händerna
tryckta mot öronen, för att de förhoppningsvis ska sluta stå ut så mycket.
En dag när Lisa, i vanlig ordning, blir jagad av killgänget rymmer hon in
på biblioteket. Där, längst ner på en hylla, står en bok som liksom lyser. Lisa dras till hyllan och får fram boken som har det besynnerliga
namnet “Handbok för superhjältar”. Märkligt nog är inte boken registrerad i bibliotekets system, och bibliotekarien viskar till Lisa att det nog är
så att handboken helt enkelt ska följa med Lisa hem och stanna där.
Och i det ögonblicket börjar Lisas resa mot att bli superhjälten Röda
masken!

6-9 år

Låda 87:1
Tema: Skräck
Ålder: Från 10 år

16 böcker

4 ex Rum 213, Angerborn, Ingelin
4 ex Sal 305, Angerborn, Ingelin
4 ex Fyr 137, Angerborn, Ingelin
4 ex Glasbarnen, Ohlsson, Kristina

Låda 87:2
Tema: Skräck
Ålder: Från 10 år

18 böcker

4 ex Iskalla skuggor*, Strollo Anderberg, Åsa
4 ex Skräck-elva rysare för mellanstadiet *,
Angerborn, Ingelin mfl.
4 ex Skogens systrar-trilogin, Dahlin, Petrus
2 ex Skogens systrar-Heden, Dahlin, Petrus
2 ex Skogens systrar-Själen, Dahlin, Petrus
2 ex Skogens systrar-Frosten, Dahlin, Petrus
*samling med flera kortare skräcknoveller.

9-12 år

Låda 94
Tema: Blandat
Ålder: från 10 år

29 böcker

Kompisar online, Askling, Emma
Nedsläpp, Bengtzelius, Nike
Sjalen, Bluitgen, Kåre (lättläst)
Kugghjärtat, Bunzl, Peter
Athena. Grattis världen jag är här nu!, Ek, Elin
Mer än bara fotboll, Ekensten, Ann-Charlotte (lättläst)
Sveket, Frey-Skött, Emma (lättläst)
Glad och lycklig? Knappast, Halling, Thomas
Ny i klassen, Halling, Thomas (lättläst)
Passa!, Halling, Thomas
Klass 5C. Den värsta dagen!, Hansson, Anna (lättläst)
F som i sämst, Jackert, Cilla
Så himla perfekt, Jacobsen, Leif
Comedy queen, Jägerfeld, Jenny
Dagbok för alla mina fans. På hal is,Kinney, Jeff
Hugo och kepskampen, Lindström, Christina
Basketdrömmar, Maddox, Jake (lättläst)
Isdrottningen, Melin, Mårten
Det är jag som är Mickan!, Nilsson, Malin
Julia är inte dum!, Peterson, Hans (lättläst)
Bubblan, Pettersen, Siri
Vad andra inte ser, Philip, Gillian (lättläst)
Försök igen, Philips, Dee (lättläst)
Nikkis dagbok #11, Russel, Rachel Renée
Mitt liv som gameboy-nörd, Schwartz, Simonette
Egon – hälften alien, Simonsson, Per
Vattenspår, Skåhlberg Anette (lättläst)
Falafelflickorna, Wahldén, Christina
Poppy Pym och Faraos förbannelse, Wood, Laura

Låda 114
Tema: spänning
Läsnivå: 9-12 år
30 ex. Gruvan, Lövenstam, Sara
+Lärarhandledning

Obs! Titeln uppdelad på två lådor

30 böcker
Ellen tillbringar sommaren på Utö. I ett skjul på sommarstugans tomt
hittar hon en gömd bok. Det visar sig vara tolvårige Antons dagbok,
från 1848, en tid då barn arbetade i järngruvan på ön. Ellen följer Antons dramatiska öde dag för dag och upptäcker ett olöst mysterium. Kan hon lösa det, så många år senare?
Gruvan är en spännande roman där dåtid och nutid möts. Två barn
från olika tider, olika villkor, visar sig ha mer gemensamt än vad man
först kan tro – en längtan efter rättvisa och upprättelse.
Sara Lövestam har rönt stora framgångar med sina romaner och grammatikböcker. 2015 utkom hennes första bok för unga läsare – den
hyllade ungdomsromanen Som eld – och året efter mellanåldersboken Skarven. Nu kommer Gruvan, ännu en fängslande berättelse för
slukaråldern.

9-12 år

Låda 76
Tema: spänning
Ålder: från 12 år

36 böcker

6 ex Miss Peregrines hem för besynnerliga barn, Riggs,
Ransom
6 ex Barnkolonin, L. Hahn, Kerstin
6 ex Spring så fort du kan, Nordin, Sofia
6 ex Kensukes rike, Morpurgo, Michael
6 ex Det vita huset, Lidbeck, Petter
6 ex Hotade till livet!, Lilleste, Lena

Låda 93
Tema: blandat, lättläst
Läsnivå: Från 12-15 år

32 böcker

Hämndnatt, Nicola och hennes vänner lockar med sig den nya
tjejen i klassen på en hemlig övernattning i skolan. De tänker spela
nykomlingen ett otäckt spratt, men medan mörkret faller börjar Nicolas
vänner i stället att försvinna, en efter en. Något gömmer sig bland
skuggorna i den öde skolan. Något som är ute efter deras liv. En kuslig
spökhistoria om hämnd och mobbing, skriven i luftig och lättläst stil av
den brittiska författaren Catherine MacPhail.
Lyssna på mig!; Minna spelar hiphop tillsammans med sin kompis Jossan. Och hon är faktiskt rätt grym på att sjunga och skriva texter. Musiken blir Minnas flykt från allt som snurrar i huvudet. Som att
hennes mamma dejtar en sjukt störig snubbe. Och att prylar på ett
Parkour!; Isak går i nian. Han vill gärna lära sig parkour. Men han mystiskt sätt har börjat försvinna där hemma. Boken är skriven i dagkänner ingen som kan det. Han känner faktiskt inte många alls. Danne boksform och kastar läsaren rakt in i Minnas verklighet, full av texter,
är skolans värsta mobbare. Han börjar ge sig på Isak. Då lär Isak
toner, takter om allt möjligt. Martin Jonols gestaltar skarpt en tonårings
känna Ada. Och hon kan parkour! Isak blir kär för första gången.
kaotiska tillvaro. Det gör ont, det sprudlar – allt på en gång.
Utpekad, När Nathans pappa anklagas för mord rasar hela familLucialinnet; Den här boken tar upp det kritiska ögonblicket i en
jens värld samman. Det kommer hotfulla telefonsamtal, folk pratar om skolklass då en Lucia ska väljas. Det är Siris klass som ska lussa i år.
dem bakom deras rygg, och vänner och släktingar börjar dra sig unKlassen väljer Dora som Lucia. Dora är populär och söt. Men hon är
dan. Men det allra värsta är att Nathan själv börjar tvivla på sin pappas inte snäll och framför allt inte mot Ebba. Ebba mobbas varje dag. Till
oskuld. Allt verkar hopplöst, tills Nathan gör en upptäckt som kanske
slut måste Siri välja sida.Här inser Siri hur svårt det är att vara utanför
kan bli pappans räddning. Kommer han att lyckas rentvå honom? Och och även hur svårt det är att våga ställa sig på den svagas sida.
till vilket pris?
Hemligt kär, Natalie är kär i Will. Men Will är kär i Paul. Vem av
Aldrig mer, Med en mobbares ögon. Det började som ett skämt.
dem vågar berätta sanningen? En lättläst och gripande ungdomsberätFastän det inte är roligt så skrattar Elias åt Olle.Elias skrattar åt allt
telse om ett angeläget ämne.
Olle säger. Skrattar åt allt han gör. Det är inget snällt skratt. Det är
Riggad, För Blake, den bäste målskytten i laget, är ingenting viktielakt, iskallt, nästan argt. När Elias skrattar, så börjar de andra också. gare än fotbollen. Men den betalar inte hyran, och kan han och hans
Jag med. Hur blir man en mobbare? Hur ska man orka stå emot grupp- mamma inte betala kommer de snart att bli vräkta. När det ser som
trycket? Vem har mod nog att säga ifrån.
mörkast ut dyker så en främmande man upp och ger honom ett erbjudande - ett erbjudande som Blake inte har råd att tacka nej till.

4 ex Parkour!, Guettler, Kalle
4 ex Utpekad, Hinton, Nigel
4 ex Aldrig mer, Karlsson, Helena
4 ex Hämndnatt, MacPhail, Catherine
4 ex Lyssna på mig!, Jonols, Martin
4 ex Lucialinnet, Frey-Skött, Emma
4 ex Hemligt kär, Kenrick, Joanna
4 ex Riggad, McKenzie, Sophie

12-15 år

Låda 96
Tema: Fantasy
Ålder: från 13 år

30 böcker

3 ex Agnes Cecilia: en sällsam historia, Gripe, Maria
3 ex Trollkarlen från övärlden, Le Guin, K. Ursula
3 ex Korpmåne, Henriksson, Therese
3 ex Spejarens lärling: Gorlans ruiner, Flanagan, John
3 ex Visheten vaknar, Säfström, Elin
3 ex Det viskande barnet, Sandén, Mårten
4 ex Ficktjuvens spöke, Fisher, Catherine (lättläst)
4 ex Mörkrets demoner bok 1, Garcia, Kami
4 ex Middagsmörker, Cederlund, Charlotte

Agnes Cecilia: När Nora är 15 år flyttar de till en gammal lägenhet
och märkliga saker börjar hända. Klockan går baklänges, rummet förändras, de döda blir närvarande och en docka nästa levande. Nora
dras in i ett magiskt äventyr, som hjälper henne att slutföra sorgearbetet efter föräldrarna och finna sin egen identitet.
Trollkarlen från övärlden: Ön Gont är en stormhärjad klippa i
Nordhavet, berömd för sina trollkarlar. Sparvhök heter en av dem, en
stolt och enstörig pojke som törstar efter kunskap, och han ska bli
störst av dem alla. Men han använder sina krafter för tidigt och kallar
upp en skugga från dödsriket som han måste fly ifrån.
Korpmåne: 17-åriga Saga bor i Ytterstbyn, en liten by någonstans i
Norrbotten. När en tonårskille och hans mamma kommer ditflyttande
från södra Sverige vet Saga inte riktigt vad hon ska tro. Seth är i hennes egen ålder men liknar ingen av killarna i skolan. Han har svarta
kläder, svartfärgat hår och piercingar i ansiktet. Trots detta, eller
kanske på grund av det, känner Saga hur hon dras till Seth. Men det är
något som inte stämmer.

Låda 186
Tema: Skräcknoveller
Läsnivå: från 13 år

30 böcker

15 ex. Lite krasslig bara, King, Stephen
15 ex. Speciella omständigheter*, Ajvide Lindqvist,
Johan

Spejarens lärling: Will är liten till växten, men snabb och kvicktänkt.
Så länge han kan minnas har han velat bli riddare som sin far - en far
han aldrig fått lära känna. När han nekas inträde till Redmonts krigarskola grusas alla hans förhoppningar. Istället blir han lärling hos Halt,
en spejare med en övernaturlig förmåga att röra sig osedd som tros
vara förknippad med svartkonst.
Visheten vaknar: Stockholm är fullproppat med tomtar, troll, vättar och älvor. De flesta människor ser dem inte – tack vare Tilda. Det
är nämligen hennes ansvar att rådare och människor hålls ifrån
varandra. Det är svårt nog i vanliga fall, utan att trollen springer omkring på stan och beter sig som huliganer.
Det viskande barnet: Jannike är en Salanderliknande tjej med
trasig bakgrund och skinn på näsan. I den första boken i serien, Den
femte systern, upptäckte hon att hon har paranormala förmågor. Bara
så där! Numera jobbar hon för "Byrån", den specialavdelning inom
polisen som hanterar vättar, troll och andra övernaturligheter.
Ficktjuvens spöke: Något övernaturligt försöker få kontakt med
Sarah. En död pojke som vill att hon ska öppna ett litet skrin som plötsligt dykt upp i hennes rum. Har hon fått chansen att rädda en förlorad
själ, eller är det en livsfarlig fälla? En lättläst och suggestiv spökhistoria
av fantasy- och skräckförfattaren Catherine Fisher.
Mörkrets demoner bok 1: När Kennedy Waters hittar sin mamma
död förändras allt. Hur har hon kunnat leva i sjutton år utan att veta att
övernaturliga krafter hotar hennes familj? Kennedy måste lämna sitt
gamla liv bakom sig. Hon måste ta sin mammas plats i Den svarta
duvans legion och kämpa mot mörkrets demoner.
Middagsmörker: Idijärvi sameby ligger undangömd i de norrländska skogarna, långt bort från all civilisation. När sextonåriga Áilis
pappa dör i cancer tvingas hon flytta dit för att bo tillsammans med sin
morfar som hon aldrig tidigare träffat. Välkomnandet blir svalt och Áili
känner sig som en främling bland snö och renar. Men så börjar mystiska saker hända i byn, saker som borde vara omöjliga och som bara
kan förklaras med den magi som är direkt knuten till Áilis samiska arv.

Lite krasslig bara: Om ditt undermedvetna försöker säga någonting till dig – skulle du förstå det? Eller snarare: Om ditt medvetna jag
försöker tvinga dig ur en illusion, skulle du låta det hända trots att det
innebar total katastrof? I den fenomenalt uppbyggda och ytterst obehagliga Lite krasslig, bara sugs vi in i Stephen Kings bisarra värld, där
allt kan hända. Eller har det kanske redan hänt?
Speciella omständigheter: John Ajvide Lindqvist bevisar gång på
gång att han är Sveriges okrönte skräckkung. I novellen Speciella
omständigheter råkar ett par hitta en helt vanlig tvåplansvilla i Vallentuna, med en högst ovanlig mäklarannons. OBS! Speciella omständigheter!, står det längst ner, som förklaring till det låga priset. Vidskepligheter, tänker paret, och slår till. Men så en kväll hörs knackningarna…

*Passar de elever som är lite läsovana.

12-15 år

Låda 187
Tema: Klassiker, noveller, skräck
Läsnivå: från 13 år
30 böcker
30 ex. Den svarta katten, Poe, Allan Edgar

Låda 188
Tema: klassiker, noveller
Läsnivå: från 13 år

En dödsdömd man tecknar från sin cell ner den rad fasansfulla händelser som har lett fram till det faktum att han fängslats. Den svarta katten
är en av den legendariske skräckmästaren Edgar Allan Poes mest
lästa och älskade noveller – en brutal berättelse om människans förhållande till sin egen skuld.

30 böcker
Till alla titlar medföljer en lärarhandledning.

6 ex. Snöblandat regn, Dagerman, Stig

*Passar för de elever som är lite läsovana.

6 ex. De blå silkesstrumporna*, Wägner, Elin
6 ex. Ett dockhem, Strindberg, August
6 ex. Fjäderbrevet, Martinsson, Moa
6 ex. Snigeln och Flickan*, Krusenstjerna von, Agnes

12-15 år

Låda 189
Tema: noveller
Läsnivå: från 13 år

30 böcker
Till alla titlar medföljer lärarhandledning.

6 ex. Heder*, Lapidius, Jens

*Passar för de elever som är lite läsovana.

6 ex. Eller: problemet är…, Folkhammar, Kristofer
6 ex. Shuno*, Doggelito, Dogge
6 ex. Spår i snön*, Karlsson, Jonas
6 ex. Ojura, Stoor, Stina

Låda 190
Tema: flykt, noveller
Läsnivå: från 13 år

40 böcker

30 ex. Eller sjunk i havet*, Mohseni, David
5 ex. Du och jag mot världen, Becevic, Zulmir
5 ex. Farväl till dem på land, Bakhtiari, Marjaneh

Eller sjunk i havet: När trettonåriga Daoud hoppar in i en bil som
ska ta honom till den iranska staden Urmia har han bara en sak i
åtanke: att överleva. Så börjar resan mot Sverige där hans bror Ali
väntar, en resa som ska ta honom genom Turkiet över till Grekland i en
överfull gummibåt. Och hela tiden är den förtvivlade hjälplösheten
närvarande – att lägga sitt liv i händerna på smugglare, landsmän och
myndigheter. Hur uthärdar man upplevelsen av att lämna andra bakom
sig för att fortsätta själv?
Eller sjunk i havet är inte enbart en livsviktig berättelse om flykt och
överlevnad utan också en högst aktuell verklighetsbild. Dess skildringar är så nära i tid att vi kan nudda vid det slukande havet mellan sidorna.

Till alla titlar medföljer lärarhandledning.
*Passar för de elever som är läsovana.

12-15 år

