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Julklappslistan 2014 
 

 

 
 
 
Bilderböcker 0-5 år 
En stackars liten haj   Mårten Sandén 
Vad skulle du göra om du hittade en haj i ditt badkar? Först blir du kanske rädd! Men om 
hajen är ännu räddare för att den kommit bort från sin mamma blir du kanske modig och 
försöker hjälpa hajen att hitta sin mamma. 
Måntornet    Per Gustavsson 
Hur tar man sig lättast till månen? Sindre funderar och löser problemet på ett klurigt sätt. 
Nej    Tracey Corderoy 
Alla tycker att Manne är så söt tills han lär sig ett nytt ord: NEJ! Snart har det lilla ordet blivit 
ett stort, STORT problem. 
Krokodilen som inte gillade vatten  Gemma Merino 
Underfundig, humoristisk historia om en krokodil som, till skillnad från sina syskon, inte 
tycker om att bada. Han gör sitt bästa för att passa in, men så en dag upptäcker han att han 
har andra förmågor än sina syskon… 
Ingrid och Ivar firar jul   Katerina Janouch 
Ingrid och Ivar ligger vakna och väntar på julen. Tiden går långsamt, så det är tur att de har 
så mycket att pyssla med tills det äntligen blir jul! 
 

 
 
 
 
Börja Läsa 
Anden i glaset   Katarina Genar 
Sally är en kaxig tjej som vill leka anden i glaset i skolans källare. Plötsligt hörs andetag i 
mörkret…Andra delen i serien Mystiska skolan. 
Hemliga nyckeln   Carin Wirsén 
Alma och Egon hittar en nyckel. Den passar inte i porten, tvättstugan eller källarförråden. 
Alla har fel lås, utom ett som saknar lås.  Det luktar illa, bor det någon där? Serie 
Erik mitt i röken   Torsten Bengtsson 
Erik och hans kompis Lea bakar och glömmer kakan i ugnen. Vilken tur att Rex, Leas hund, 
finns då brandvarnare saknas. 
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Hundtjuven    Suzanne Mortensen 
Tove blir bestulen på sin hund. Tur att Tim har deckarprylar. Första boken i serien 
Detektiverna. 
 
 

 

 
 
 
Kapitelböcker 6-9 år 
Tusen tips till en fegis/Tusen tips till en bluffis Eva Susso 
Rolf har spanat in Ofelia, men han är alldeles för feg för att våga prata med henne. Tur att 
det finns faktaböcker som t ex dessa två böcker. Läs dem högt! 
Timmy och resan till Sansoria  Henrik Tamm 
Följ med Timmy och hans gäng på ett nytt äventyr. Den här gången måste de rädda ön 
Sansoria som drabbats av en hemsk förbannelse. Kommer de magiska ninjorna att lyckas? 
Monstersystern   Ingrid Olsson 
Nora hatar när hennes lillasyster Agnes kommer och stör och önskar att hon bara skulle 
försvinna. När hon väl gör det blir det inte riktigt som Nora hade tänkt sig, om hur det är att 
ha syskon. 
God jul, Lilla Lök   Frida Nilsson 
Fin julberättelse i 25 kapitel, om Lilla Lök som önskar sig en cykel och en pappa! Mamma har 
inga pengar och vill att Lilla Lök ska önska sig något mindre. Fint och varmt om de svåra 
frågorna.  
Judit och tant Harriet   Charlotte Lannebo 
Pappa snickrar på sommarstugan och Judit har tråkigt. Hon träffar Harriet som är på rymmen 
från ålderdomshemmet. Hon vill dö i lugn och ro, men är full av galna historier från ett 
äventyrligt liv. 

 

 

 
 
 
 
Kapitelböcker 9-12år 
Passa!    Thomas Halling 
Möt Wille, elva år, i en ny serie om fotboll, men den sortens fotboll som spelas på 
skolgården och inte i klubb.     
Ibland blir skogen vred   Rebecka Åhlund 
Det är sommarlovet efter sexan och Ella ska för första gången åka på kollo. Det blir inte bara 
kanotutflykter och brännboll som Ella och hennes kompisar tror. På nätterna smyger de ut i 
skogen, som är förbjudet område. 
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Nidstången    Åsa Larsson 
Första delen av 10, här handlar det om verkligt spännande fantasy, där vår nordiska asatro 
spelar huvudrollen. Läskigt spännade, om du vågar! 
Det är jag som är Juni   Lin Hallberg 
Juni har tröttnat på att man måste gå på olika aktiviteter för att vara en lyckad person. Det 
hon gillar bäst är att slappa med sin katt Marmelad. Men Junis bästa kompis Alba, hon gillar 
att göra precis allt, och nu ska Juni prova ridning, på riktiga hästar! 
Röda spår    Katarina Genar 
Samuels kompisar försvinner på en gemensam semester direkt efter skolavslutningen. Han 
känner sig ensam. Ha n och hans pappa åker iväg till ett ödsligt hus långt ut i skogen, där en 
flicka försvann för länge sedan. Vad hände egentligen? 
Hjärta av damm   Ingelin Angerborn 
Vad är det som händer på dramakursen på den gamla teatern? Mystiska knackningar, 
lampor som tänds och släcks. Vem kan man lita på och vad finns uppe på den låsta vinden? 
 
 
 
 

 

Ungdomsböcker  
Varelserna    Magnus Nordin 
Spännande lättläst zombie-serie. Kan även läsas av yngre. 
I huvudet på Colin Fischer   Ashley Edward Miller 
Colin Fischer är 14 år och har en extraordinär slutledningsförmåga, men han gillar inte att 
man rör vid honom. Han tolererar inte heller höga ljud och kan inte tolka ansiktsuttryck. När 
en pistol hittas i High school är Colin den enda som kan lösa fallet. En bok fylld av humor och 
värme. 
Han kallar sig Esmeralda   Ritta Jacobsson 
En Romeo och Julia-berättelse, fin för både killar och tjejer. 
Avblattefieringsprocessen   Zulmir Becevic 
En dystopisk, men ändå humoristisk berättelse om att inte ha en plats i ett Sverige, där ett 
främlingsfientligt parti är i majoritet. 
Skärvor av J    Magnus Ljunggren 
Spänningsroman i Twin Peaks-anda.   
Villig    Christina Wahldén 
En otäck händelse på en högstadieskola, det här vill man inte ska hända. Men tyvärr kan det 
vara sanning.  
 
För er som söker lättlästa böcker rekommenderar vi följande sidor. De böckerna finns inte 
alltid i bokhandeln, men här finns det mycket fina böcker i olika svårighetsgrader. 
www.nyponforlag.se     www.hegas.se     www.argasso.se 
Listan är sammanställd av Nyköpings kommuns läs- och skrivutvecklare i samarbete med barn- och 
ungdomsbibliotekarierna på Nyköpings stadsbibliotek 
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