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Tema deckare

Många barn och ungdomar läser gärna deckare så den här månaden tipsar vi om spännande böcker.
Dessutom är vi fyllda av förväntan inför det nya biblioteket i Hallonbergen, vi hoppas möta många av er
på Sundbybergs båda stadsbibliotek framöver!
Nytt bibliotek i Hallonbergen!
Sundbybergs stad satsar på biblioteken och öppnar ett nytt bibliotek i Hallonbergens centrum. Lördagen
den 27 mars kl. 11-15 är det stor invigning för alla med bl.a. påskpyssel med Lotta Höjer och sagor med
Eva Malmros i det marockanska sagotältet. Hela programmet för invigningen bifogas med Bokmärket.
Dan Höjer firar boksläpp på Sundbybergs stadsbibliotek
Den 25 mars är det fest på Sundbybergs stadsbibliotek för två specialinbjudna
fjärdeklasser från Ängskolan. Det är Dan Höjer som firar släppet av de två första
böckerna i sin nya deckarserie. Böckerna handlar om tvillingarna Kasper och Katinka
som bor och arbetar på en cirkus. De riktar sig till barn i 10-årsåldern och är
illustrerade av Stina Lövkvist. Klasserna har förhandsläst den första delen Cirkusdeckarna och spökmysteriet i
korrektur. Kommentar strax efter att de börjat läsa: ”Den är JÄTTEBRA!” Del två heter Cirkusdeckarna
och schlagermysteriet.
Nyutkomna deckare
För de lite yngre:
Axel Anka och fähundarna av Herbie Brennan
Lästräningsbok för dem som kommit en bit på väg. Detektiven Axel Anka löser ett
kidnappningsmysterium. Passar barn i åk 1-2.
För de äldre barnen:
Checka in av Kim Olin
Tredje delen i kriminalthrillerserie. Knarkmaffia skildrad från insidan, som Jens Lapidus, fast
för yngre. Tonår
Tidningsdeckarna och vampyrerna: av Arne Norlin
Femte delen i ungdomsdeckarserie. Det pågår ett vampyrlajv i Norrsjö. Samtidigt dyker det upp
falska sedlar. Henke, Ali och Emma har sina misstankar.
Afrodite och olyckstrasten av Ritta Jacobsson
Fjärde boken i ungdomsdeckarserien om Afrodite, som tar upp kriminalitet och faror i det
moderna samhället. Ofta ganska våldsamma. Denna bok handlar om människohandel och rysk
maffia. Tonår

Det löser sig, grabben av Lasse Ekholm
Åttonde lättlästa deckare med polissonen Lasse som hjälte. Klas farfar har blivit påkörd av en
bilsmitare, och Lasse sätta fast brottslingen. Men varför beter sig kompisen Jan så underligt?
Lättläst.
Stormig väg från Osaka av Thomas Hoobler
Ungdomsdeckare i samurajmiljö.

Mie väljer två deckare
Fotoalbumet av Laura Trenter
En dag dyker en mystisk katt upp hemma hos Gilbert och samtidigt hittar han ett gammalt
fotoalbum som tillhört hans döda pappa. Det är något konstigt med bilderna, de verkar vilja tala
om något för honom och dessutom förändras de! Tillsammans med klasskompisen Linn följer
Gilbert ledtrådarna i fotoalbumet och närmar sig pappans hemligheter. Fotoalbumet är den första boken
om Gilbert och Linn. Laura Trenters text förstärks av fotografen Katrin Jakobsens bilder.
Konstmysteriet! av Blue Balliett
Två barn som känner att de inte riktigt passar in förs samman till synes av en slump. När en
tavla av den nederländske 1600-talskonstnären Vermeer försvinner spårlöst hamnar de mitt i ett
riktigt konstmysterium! Den här boken är annorlunda på många sätt inte minst på det sätt som
konst och pentomino (ett matematiskt pussel) flätas in i berättelsen. Dessutom finns viktiga ledtrådar i
Brett Helquists illustrationer.
Peter Pan-priset 2010

Peter Pan-priset delas ut till en utländsk barn- eller ungdomsbok. Peter Pan-priset 2010 gick till den
sydafrikanska bilderboken Makwelane och krokodilen av författaren Maria Hendriks och illustratören Piet
Grobler.
Peter Pans silverstjärnor gick till bilderboken Spöktåget av Rintaro Uchida och Shigeo Nishimura och
tonårsboken Rubinröd av Linzi Glass. Läs mer om priset och pristagarna på www.ibby.se.
Alma-priset 2010
Årets litteraturpris till Astrid Lindgrens minne gick till illustratören och författaren Kitty
Crowther som bl.a. skrivit och illustrerat bilderboken Är det dags?. Prissumman på 5 miljoner
kronor gör ALMA-priset till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris.
Läs mer om Kitty Crowther på www.alma.se/sv/Pristagare/2010-pristagare/
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