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Tema jullovsläsning

Snön ligger vit på marken och det känns att julen snart är här. I årets sista nyhetsbrev tipsar vi om
bra böcker inför jullovet. För Sundbybergs stadsbiblioteks öppettider under jul- och nyårshelgen besök
www.sundbyberg.se/kulturfritid/bibliotek/oppettider.4.19e215bfbbeea2b997fff174.html.

Boktips för yngre barn

Vampyren av Ewa Christina Johansson

Axel är nyinflyttad och har svårt att få kompisar. I skolan finns DFD - Den Farliga
Dörren och ingen vet vilka faror som lurar på andra sidan. När den ruskigt söta Ruts
lillebror Pär försvinner bakom DFD måste Axel vara modig och följa efter. Vad finns
bakom Den Farliga Dörren?

Ödehuset av Ewa Christina Johansson

I den andra boken om Axel försvinner Ruts lillebror Pär igen, den här gången in i ett
riktigt spökhus. Axel tar sig motvilligt in i ödehuset och upptäcker att det finns någon
eller något därinne som vill ha hjälp. Är det ett spöke?

Lilla E ger sig ut på resa av Lena Lannebo

Lilla E är en liten och modig tjej. Hon reser in till stan på julnatten. Där träffar hon
många som inte har någonstans att ta vägen eller som jobbar på natten. Det blir ett
riktigt äventyr när hon letar efter boken med recept på marjonäs.

Kartkatastrofen och Klockkarastrofen av Ingelin Angerborn

Viking och hans kompisar Vilma och Viktor är riktigt klantiga. Tillsammans har
de den hemliga klubben Klant & Kompani. I Kartkatastrofen går allt fel när skolan
har idrottsdag och barnen ska orientera. I Klockkatastrofen bestämmer sig Klant &
Kompani för att öva sig på att inte vara klantiga, gissa hur det går?
Boktips för mellanåldern

Nattens barn en serie i fyra delar av Benni Bødker

I Benni Bødkers serie Nattens barn möter vi syskonen Edvard
och Agnes som bor i en stad där de flesta tror på vampyrer.
En kort tid efter att deras storasyster dör anklagas hon för
att vara vampyr. Edvard möter också den bleka, svartklädda
Mina - vem och vad är hon egentligen? Nattens barn är en
otäck och spännande serie i fyra delar.

Ingen ser dig av Anna Knutsson och Ann-Christine Magnusson

Det är sommarlov och Miras pappa övertalar henne att åka på ett vildmarksläger. På
vägen dit hör de på radio att ett par fångar har rymt från en anstalt i närheten. Redan
första natten försvinner fritidsledaren och de fyra barnen måste klara sig själva i
skogen utan karta och mat.

Skogens systrar av Petrus Dahlin

Toms föräldrar har köpt ett torp mitt ute i skogen. Till en början är Tom uttråkad men
så börjar det hända oförklarliga saker. Mat försvinner från jordkällaren och gång på
gång tycker han sig se en flicka i skogen. Vad är det för hemligheter som gömmer sig i
skogen? En spännande bok som mot slutet blir riktigt otäck!
Boktips för tonåringar

Tystnad, tagning av Michelle Magorian

Här är en tegelstensroman för storslukaren. Harry försöker glömma sin pappa som
dött i andra världskriget. Han flyr in i filmens värld. Hemma är det slitningar mellan
farmor och mammas nya familj. Snart blir Harry indragen i hemligheter som inte är
trevliga eller ofarliga att känna till.

Hood av Mats Wahl

Hood är berättelsen om hur Robin Locksley blev Robin Hood. Mats Wahl berättar
hur den unge Robin blir Robin Hood och varför hans engagemang för de fattiga är så
starkt.
Nelly Rapp
I SR går Martin Widmarks Nelly Rapp – en gastkramade jul som julkalender. Det finns åtta böcker
om monsteragenten Nelly Rapp, den senaste heter Sjöodjuret i Bergsjön. På SR:s webb finns en sida
om Nelly med bland annat gåtor och tävling http://www.sr.se/barn/julkalendern.
Augustpriset 2009
Augustpriset för Årets svenska barn- och ungdomsbok gick till Skriv om och om igen av
Ylva Karlsson, Katarina Kuick, Sara Lundberg och Lilian Bäckman med motiveringen:
Äntligen! En faktabok som på allvar utmanar, inspirerar och ger hopp till alla som vill läsa och
skriva. Författarna ger professionella verktyg och användbar kunskap som förmedlar oerhörd lust att
själv skapa. En formfulländad källa till kreativitet.
Missa inte…
På julafton kl. 16.05 visar SVT1 filmatiseringen av Ulf Starks Kan du vissla Johanna?. En favorit i
repris med bland annat Per Oscarsson. För de lite yngre barnen går En liten julsaga kl. 10.15 på
SVTB, Barnkanalen. Den handlar om en liten flicka som tappar bort sin nalle mitt i julhandeln.

God Jul och Gott Nytt År!
Ann, Kristin, Kerstin, Sara och Mie
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