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Aisato, Lisa – Odd är ett ägg
Anderberg Strollo, Åsa – Klubben

Anderberg Strollo, Åsa – Tvillingarna

Första delen i nya serien Bruno 3000. Åttaåringen Bruno gillar Lego, Minecraft,
samlande och judo. Han umgås också mycket med sina bästa vänner, tvillingarna
Tom och Ture, men helt plötsligt ska de flytta till USA!
Annas, Micaela – Campingtjuven
Arnold, Tedd – Hitta Flugo
Arnold, Tedd – Se upp Flugo!

Augustson, Björn – Beppe och Isabel

Beppe och Isabel är allra bästa vänner. Beppe tycker att
Isabel är världens bästa, hon är stark och modig och hennes glittrande ögon gör
honom varm både inuti och utanpå. Isabel är till och med finare än Beppes
mamma. Det är sommar och Beppe och Isabel gör allt de brukar, vilket mest
innebär att de är nere vid småbåtshamnen och umgås med Beppes farfar
Styrbjörn och fiskar krabbor. Men så dyker Joel och hans familj upp från Öland
eller Skottland och allt blir fel.
Ayres, Jane – Leo sadlar om
Bengtsson, Erika – Beas blogg: stora planer på gång
Bengtsson, Torsten – Erik kör gokart
Bengtsson, Torsten – Erik kör traktor
Bengtsson, Torsten – Kim och Lina flyger iväg
Bengtsson, Torsten – Kim och Lina möter ett monster
Bengtsson, Torsten – Kim och Lina rider iväg
Bengtsson, Torsten – Kim och Lina sitter fast
Bengtsson, Torsten – Kim och Lina på kattjakt
Bengtsson, Torsten – Lea spelar hockey
Bister, Mari - Katthemsäventyret

Bjerstedt, Staffan – Kontra som Alex!

Tredje fristående boken om handbollslaget Vagntunas lejon som möter hårt
motstånd inför Flaskcupen. Någon stjäl lagets utrustning och matcherna går
dåligt!
Bjerstedt, Staffan – Skruva den som Henry
Bjerstedt, Staffan – Passa som Staffan Olsson
Blade, Adam – Kragos och Kildor: den förtrollade demonen
Bosson, Marie – Joel Supertaggad
Bross, Helena – Simskolan
Bross, Helena – Spela kula
Bross, Helena – Leka kull
Dahlin, Petrus – Gosedjuret
Dubuc, Marianne – Jag är inte din mamma
Edfeldt, Daniel – Hjälparbyrån: Fallet med de magiska eldbären
Edfeldt, Daniel – Fallet med sjömonstrets förbannelse
Edfeldt, Daniel – Fallet med den onda fen
Ehring, Anna – Gammelmormor, Daisy och döden

Ehring, Anna – Gammelmormor och kärleken

Otroligt fin berättelse om kärlek mellan gamla. Flickan Daisy är tillsammans med
sin mamma hos gammelmormor. Väl där tycker Daisy och mamma att de ska
hälsa på gammelmormors gamla vän Arne. När de kommer till Arne märks det
att gammelmormor och Arne var mer än vänner och snart vaknar de gamla
känslorna till liv!
Eklund Wilson, Erika – Lucia med Hallon
Eklund Wilson, Erika – Märta och islandshästarna
Eklund Wilson, Erika – Märta och stallkompisarna
Eklund Wilson, Erika – Märta och storhästen
Eklund Wilson, Erika – Märta på turridning
Ekstedt, Katarina – Kaj lär sig spela hockey
Eriksson, Malin – Den röda vanten
Eriksson, Malin - Uteritten
Eriksson Sandberg, Moa – Sigrid och Affe öppnar restaurang
Eriksson Sandberg, Moa – Sigrid och Affe firar alla hjärtans dag

Faber, Polly – Absolut ingen gris

Första delen i den nya serien om Mango och Bambang (som absolut inte är en
gris) och hur de, efter att ha flytt från tigrar, hoppat simhopp och ätit bananpannkakor inser att de absolut inte hade kunnat klara sig utan varandra!
Fleischer, Charlotte – Rut fyller år
Fleischer, Charlotte – Rut tränar
Fäldt, Emma – Hemligt sms
Gahrton, Måns – Äntligen träningsläger

Gahrton, Måns – Monstergrisens gåta

Sextonde delen i sviten om Hotellet Gyllene knorren. När Halloween närmar sig
skiljer sig åsikterna åt om hur man bör fira. Mamma Ritva tycker att stök och
läskigheter är löjligt medan pappa Roger och storasyster Isadora tittar på
konkurrenten Grossman och inser att de måste ta saken i egna händer om de ska
få några gäster över huvud taget!
Gatu. Anja – Gå på mål, Marta
Gatu, Anja – Snygg fint Therese
Genar, Katarina – Spöket på biblioteket
Genar, Katarina - Spöksången

Gissy, Peter – Bellman på skattjakt
Hagmar, Pia – Svante: Smartast i stallet
Hagmar, Pia – Svante: Stallets hjälte.

Hallberg, Lin – Sally och Sigge

Ännu en bok om shetlandsponnyn Sigge!
En ny ridtermin börjar och Elina får veta att hon inte ska få rida och ta hand om
sin favorit Sigge, utan sura Nanou. När Nanou först biter Elina och sen Mattis
bestämmer sig ridskoleägaren Ingela för att Nanou ska få en time out och att
ridskolan ska låna en annan häst under tiden, en häst som är syster till Sigge!
Samtidigt bråkar tjejerna i stallet mer och mer och stämningen blir allt sämre!
Hallberg, Lin – Ester längtar
Halling, Thomas – Leka tre
Hansson, Anna – Den värsta avslutningen
Hansson, Anna – Den värsta utflykten
Hansson, Catharina – Mysteriet med den bevingade hästen
Hansson, Catharina – Mysteriet med den blodröda ponnyn
Hansson, Catharina – Mysteriet med spökhästen
Höjer, Dan – Cirkusdeckarna och polkagrismysteriet
Ingelstam, Bengt – Pelle puck gör komback
Jansson, Anna – Kattjuven
Johansson, Ewa Christina – Den blå dörren, en spökhistoria
Johansson, Ewa Christina – Källarspöket
Juhlin, Sanna – Hemliga trean och blåbärsmysteriet
Juhlin, Sanna – Hemliga trean och maskeradmysteriet

Järpegård, Jacob – Grindforsen Winter Classic

För idrottsfantaster som kanske tröttnat på att mest läsa om fotboll! Ebbot och
hans lag Grindforsa HC är på Januaritrofén i Njurunda för kupp! Tyvärr går det
inte så bra för dem, men bättre går det för Ebbots finska kusin Mikko och hans
lag Yksikaksi. Väl hemma igen bestämmer sig laget för att arrangera ett Winter
Hockey Games för att kunna ta revansch!
Karinsdotter. Emma – Lisbet och Sambakungen
Lagercrantz, Rose - Hemlig
Ljunggren, Magnus – Otur i borgen
Lundberg Hahn, Kerstin – Fröken spöke fixar loppis
Lundberg Hahn, Kerstin – Fröken spöke på sommarlov
Meadows, Daisy – Agnes, accessoarälvan
Meadows, Daisy – Denise, designerälvan
Meadows, Daisy – Sabina, skönhetsälvan
Meadows, Daisy – Fredrika, frisyrälvan
Meadows, Daisy – Rut, reporterälvan
Melin, Mårten – Ett spöke i klassen
Melin, Mårten – Ett spöke sover över
Melin, Mårten – Flickan på kyrkogården
Mortensen, Suzanne – Häxans skatt
Nilsson, Frida – Ishavspirater
Nilsson Thore, Maria – Vem ser Dim?
O’Hara, Mo – Min stora feta zombieguldfisk
O’Hara, Mo – Min stora feta zombieguldfisk: fruktans fenor
O’Hara, Mo – Min stora feta zombieguldfisk simmar vidare

Olczak, Martin – Näcken i Riddarfjärden

En livsfarlig vampyr är på vift i Stockholm och attackerar såväl människor som
övernaturliga varelser. Jacks föräldrar och några vänner bestämmer sig för att
jaga rätt på vampyren för att förgöra den. Efter att hon varit spårlöst försvunnen
träffar Jack äntligen sin bästa kompis Wanda i skolan, men istället för att gå in på
lektion tar Wanda med sig Jack längre och längre ifrån skolan för att berätta var
hon varit…
Olczak, Martin – Odjur på Gröna Lund
Persson, Ann-Charlotte – Stoppa pressarna! Den stora slottskuppen
Pilkey, Dav – Kapten Kalsong och turbotoans tyranniska vedergällning
Salmson, Jo – Hjälp! Eld och lågor!
Salmson, Jo – Hjälp! Jag gjorde illa Linn
Simonsson, Per – Klappsnapparna och legenden om spöktjuven

Sjölander, Andréas – Barnen i Kramdalen: en saga om integritet,
tafsare och nättroll

En helt ny bilderbok inspirerad av den senaste tidens stora diskussionsämnen
som Metoo och nätmobbning. Man får följa barnen Vändela, Snäll-Kjell och
Gladrian i sin jakt efter ordet ’integritets’ betydelse!

Stark, Ulf – Amy, Aron och anden
Stehn, Malin – Drömmatchen
Strandberg, Mats – Monstret och människorna

Taikon, Katarina – Katitzi

Katarina Taikons klassiska kapitelbok om den romska flickan Katitzi i ny
tappning! Katitzi har efter sin mammas död bott på ett barnhem men hämtas
efter sju år av sin pappa för att bo med honom och hans nya fru på pappans
kringresande tivoli. Om hur det är för barn som behandlas annorlunda utan att
förstå varför.
Taikon, Katarina – Katitzi och Swing
Taikon, Katarina – Katitzi, Rosa och Paul
Tamm, Henrik – Ninja Timmy och de förlorade sångernas kammare

Våhlund, Elias – Handbok för superhjältar: Handboken

Under några månader måste Lisa bo hos sin mormor eftersom mamma jobbar i
en annan stad. I skolan blir hon retad för sina utstående öron av ett gäng killar
och en dag när hon flyr från dem springer hon in i biblioteket där hon ser en
lysande bok som heter ’Handbok för superhjältar’. Så börjar Lisas förvandling till
hjälten Röda masken!

Våhlund, Elias – Handbok för superhjältar: Röda masken
Wegerup, Jennifer – Där satt den!
Westman, Lars – Nya pojken och tigern
Widmark, Martin – Huset som vaknade
Widmark, Martin – Nelly Rapp i Bergakungens sal
Widmark, Martin – Nelly Rapp och de vita fruarna på Lovlunda slott
Widmark, Martin – Nelly Rapp och häxdoktorn
Widmark, Martin – Nelly Rapp och varulvarna
Widmark, Martin – Nelly Rapp och näckens hemlighet
Widmark, Martin – Sjukhusmysteriet
Widmark, Martin – Slottsmysteriet
Zimakoff, Daniel – Mellan två stolar
Zimakoff, Daniel – Mot toppen

Hcg
Alvtegen, Karin – Hinsides brinner
Alvtegen, Karin – Nyckeln till Hinsides
Angerborn, Ingelin – Fyr 137
Angerborn, Ingelin – För alltid
Arrhenius, Peter – I kungens spår
Arrhenius, Peter – Till häxornas försvar
Bergström, Patrik – Draconia
Björnstjerna, Jonna – De tysta stegen bakom
Bradford, Chris - Krypskytten
Bradford, Chris – Skottsäker

Bredow, Katarina von – Kär eller magsjuk?

Lättläst bok om problemen som kan uppstå när man är kär! Hannes är kär i Sara
och har kommit på ett superbra sätt att berätta det för henne. Han har köpt ett
fint armband som Sara ska få vid korvkiosken, sommarens samlingsplats. När
det ska ske har han jätteont i magen, men är det magsjuka eller hans känslor för
Sara?
Bross, Helena – Kompassresan
Bødker, Benni – Den sista striden
Bødker, Benni – Död agent
Bødker, Benni – Pirater ombord
Bødker, Benni – På liv och död
Bødker, Benni – Zombie city: De levandes land
Bødker, Benni – Zombie city: Under jorden
Bødker, Benni – Zombie World: Du är smittad!
Bødker, Benni – Zombie World: Du är jagad!
Bødker, Benni – Zombie World: Du är död
Bødker, Mette – En julklapp till Aske
Dahlin, Petrus – Heden

Darke, J. A – Nattgästen

En kväll när Hamid sitter barnvakt åt sina småkusiner påstår de att en clown har
kommit in i deras sovrum. Hamid tror så klart att de drömt en mardröm eller
inbillat sig, men så hör han på nyheterna att en fånge rymt från ett fängelse i
närheten. En liten stund senare börjar han höra konstiga ljud..
Ehring, Anna – Minoo och vinterskeppet
Einspor, Henrik – Allan Zongo lever farligt
Einspor, Henrik – Allan Zongo störtar
Eveleigh, Victoria – Katys vilda föl
Genar, Katarina – Spökflickan

Gordan, Kajsa – Om jag får stanna

En bok om tolvåriga Ilona som för sex år sedan kom till Sverige med sin familj
som flykting. Familjen delar på ett rum högst upp i ett kloster. Ilona har sedan
ankomsten gått i svensk skola och är en av de duktigaste i klassen, hon har
vänner, Malik som är killen hon gillar, hon spelar fotboll och har en bästa
kompis som heter Stella. Men familjen väntar fortfarande på uppehållstillstånd,
något som påverkar Ilona. En fint skriven bok som på ett bra sätt tar upp ett
väldigt aktuellt ämne!
Griffiths, Andy – Vår megastora fuskbyggda trädkoja med 65 våningar som
byggnadsnämnden hotar att riva

Griffiths, Andy – Vår överdrivet gigantiska trädkoja med 52 våningar
Hagmar, Pia – Klara Andersson, hästägare
Halling, Thomas – Glad och lycklig? Knappast
Halling, Thomas – Kär och galen? Sällan
Halling, Thomas – Idrottsdag
Halling, Thomas – Inte bjudna
Halling, Thomas – Palla äpplen
Hansson, Anna – En häst på rymmen
Hansson, Anna – En lång väg från stallet
Hansson, Anna – En ny häst i stallet
Hansson, Anna – Ett hopp för stallet

Hay, Sam – Den osaliga kaninen

Rolig och spännande femte bok om tio-åriga Joe som oturligt nog blivit
beskyddare av zombiedjur. I denna boken dyker en odöd kanin upp vid vad som
kan vara det värsta möjliga tillfället; mitt under Joe’s magishow i sjuornas
talangtävling!
Hay, Sam – Guldfisken från andra sidan graven
Hay, Sam – Undulatens sista flygtur
Hay, Sam – Ylande hundens öde
Helleday Ekwurtzel, Marie - Jakten
Helleday Ekwurtzel, Marie – Långritten
Helleday Ekwurtzel, Marie – Räddad
Helleday Ekwurtzel, Marie – Spelet
Helleday Ekwurtzel, Marie - Tävlingen
Hunter, Erin – Eld och is

Hunter, Erin – Hemligheternas skog
Ivarsson, Nina – Risulven Risulven
Jacobsen, Leif – Hur grymt som helst
Jacobsen, Leif – Så himla perfekt
Jacobsen, Leif – Inget stoppar oss
Johansson, Ewa Christina – Spöktågets hemlighet
Johansson, KG – Nivå 13
Kadefors, Sara – Du är bäst
Kastevik, Janina – Noel och den magiska önskelistan
Kinney, Jeff – Dagbok för alla mina fans: Satsa allt
Kinney, Jeff – Dagbok för alla mina fans: Fly fältet

Lagerqvist, Camilla – Spetälskesjukhuset

Spännande bok om 12-åriga Elly som hälsar på sin farmor i Järvsö under
sommarlovet. En kväll smyger hon in på det gamla spetälskesjukhuset i närheten.
Där träffar hon jämnåriga Saga som är vanställd i ansiktet och händer. Elly och
Saga blir i hemlighet vänner och till slut bestämmer sig Elly för att försöka hjälpa
Saga. En spännande bok för de som gillat Angerborns spänningsböcker.
Larsson, Åsa – Maran (PAX del 8)
Larsson, Åsa – Näcken (PAX del 6)
Larsson, Åsa – Pestan (PAX del 7)

Larsson, Åsa – Vitormen (PAX del 8)

Åttonde delen i kultförklarade PAX-serien är här!
En uråldrig fara vaknar till liv, ett barn slukas och försvinner och i Mariefred
finns en flicka som plågas av skuld och hemligheter. Hur ska Viggo och Alrik
kunna närma sig Svarthäxan utan att samtidigt gå under själva?
Leonard, Maya Gabrielle – Krypens drottning
Lidbeck, Cecilia – De försvunna
Lillmose, Dorte – Lita på din vilja!
Lillmose, Dorte – Tro på dig själv!

Lindström, Christina – Hugo och kepskampen

En finurligt rolig bok om Hugo som tidigare varit mobbad men nu mest
ignoreras. Hans enda kompis är egentligen Simon som går en klass under
honom, men trots sin utsatta situation framstår Hugo som kanske självsäker. En
ganska smart bok som med en torr humor tar upp ganska viktiga ämnen, som
hur lätt det är att dras med och göra något som man vet är fel. Passar de som
gillar t ex Greg-böckerna!
Lundberg Hahn, Kerstin – Fröken spöke fixar loppis
Lundberg Hahn, Kerstin – Fröken spöka går på cirkus

Lundberg Hahn, Kerstin – Pojken från längesen
Lundholm, Lars Bill – Operation Lejonhunden
Melin, Mårten – Demonpassning
Melin, Mårten – Hoppa högt
Melin, Mårten – Inatt jag drömde
Ollmark, Lena – Den förskräckliga historien om Lilla Hon
Ollmark, Lena – Frostbitna
Olsson, Sören – Berts dagbok 1
Olsson, Sören – Berts dagbok 2
Olsson, Sören – Berts dagbok 3

Palmer, Tom – Bortamatch

Tredje delen i Palmers fotbolls-serie. I denna bok ska laget spela i en cup i
Warszawa och det blir första gången lagets målvakt Tomasz återvänder till sitt
hemland. Boken tar på ett lättillgängligt sätt upp djupa ämnen som moral,
lojalitet och främlingsfientlighet i konkreta situationer, som när rasister attackerar
lagets stjärna utan att lagkaptenen Ryan står upp för honom. Bra bok som
handlar mycket om fotboll men lika mycket om djupare frågor!
Palmer, Tom – Frispark
Palmer, Tom – Leda laget
Palmer, Tom - Stridspilot
Peers, Bobbie – Kryptalportalen
Pennypacker, Sara – Min vän Pax
Petrén, Elsie – Döden i Skuggmyra
Pichon, Liz – Tom Gates (nästan bara) smarta idéer
Pichon, Liz – Tom Gates är helt suverän (på vissa grejer)

Powell, Martin – Skräckens dimma
Powell, Martin – Stulna superkrafter
Rodkey, Geoff – Tvillingarna Tapper: Kampen om klassen
Rowling, Joanne K – Harry Potter och fången från Azkaban (illustrerad)
Russel, Rachel Renée – Nikkis dagbok 8: Berättelser om en (inte så) evig lycka

Salqvist, Eva – Julia finns inte

Äntligen en lätt skönlitterär om könsdysfori!
Boken handlar om Julia, som är en mörkhårig och framåt tjej som gillar
skräckfilmer och fotboll. Men hela Julias tillvaro förändras när Julia, sju år
gammal inte blir bjuden på sin bästis födelsedagskalas för att hon är tjej. Boken
är lättläst men lyckas ändå vara känslosam och rättfram om otroligt viktiga
ämnen som könsdysfori, att vara annorlunda och mobbning. När Julia väl inser
vad som är annorlunda med henne så är det så enkelt och självklart, vilket på
något sätt är betryggande och hoppingivande.

Sandelin, Annika – Pinsamt och livsviktigt

Sazaklis, John – Wonder woman - hur det började

Äntligen har den främsta kvinnliga superhjälten fått en egen bok! Handlar om
Diana som lämnar sitt liv som prinsessa på en hemlig ö för att försvara jordens
befolkning och kämpa för fred och rättvisa!

Skogemann, Liva – Benny på bänken
Solberg, A. Audhild – Superbitcharna och spökhuset
Stehn, Malin – Spökskrivaren
Sutton, Laurie – Wonder woman möter Circe
Svingen, Arne – Balladen om en bruten näsa
Svensson, Martin – Sanningen om Dixie
Turner, Katharine – Batman Monsterreptilen
Weiss, Sofia – Livia och förändringarnas vindar
Widholm, Annika – Stenkistan
Özlem Cekic, Sara – Dags för ramadan!

uHce
Alm, Mats – Jakten på båttjuvarna
Alm, Mats – Legenden om guldgäddan
Alm, Mats – Stormen
Almond, David – Klaus Vogel och slynglarna

Björn, Maria – Kickboxaren 3: Slutkampen

Fristående fortsättning i den Lättlästa serien Kickboxaren. I ’Slutkampen’ tränar
Eremias hårt för sin allra första match, mot klasskompisen Mats som tränar på
ett fint gym i stan och skryter om alla matcher han vunnit. En dag kommer en
kille som Eremias känner igen in på gymmet. Det är Robin, killen som med sin
misshandel inspirerade Eremias att börja träna kickboxning.
Cass, Kiera – Den utvalda
Drewsen, Annelie – Ge inte upp, Amina!

Drewsen, Annelie – Satsa allt, Amina!
Jönsson, Camilla – Vem bryr sig

Lundberg, Patrik – Onanisterna

En bok om att upptäcka och återupptäcka sig själv. Kim och Simon var i
gymnasiet väldigt populära men slarvade med plugget. Nu börjar de på Komvux
och ses mer som nollor. När Kim träffar lär känna Robin förändras hans liv och
börjar kämpa för att kunna förverkliga sina drömmar. Han flyttar till Malmö och
där börjar hans nya liv, både psykiskt och fysiskt!
Ollmark, Lena – Lägret
Rosoff, Meg – Om jag försvann

uHci – Serier
af Klintberg, Bengt – Blodet isar
Alexanderson, Johan – Skatten på Trollholmen
Kibuishi, Kazu – Amulett 7: Eldfågeln

Spiegelman, Art – Maus: a survivor’s tale

En otroligt stark historia om en mans upplevelser som jude före, under och
efter Andra världskriget. Gjord på ett väldigt speciellt sätt dels eftersom det är en
serie där möss illustrerar judarna och nazisterna är katter och dels eftersom den
blandar nutid och dåtid. Berättelserna blir på något sätt väldigt rättframma
eftersom huvudpersonen återberättar vad hans pappa sagt om sina egna
upplevelser. Ett måste att läsa!
William – Sisters: Oss emellan

QR-böcker
QR-böcker är ett nytt tillskott hos SBC! Böckerna finns i olika svårighetsgrader,
de lättaste är väldigt lättlästa, med korta meningar i stor stil och mycket bilder. På
första sidan finns en QR-kod som man kan läsa av med mobil eller platta för att
sedan få boken uppläst för sig medan man läser boken.
Nadire Caeli, Elisa – Vill du ha en hund?
Navne Rye, Anne-Mette – En blodig natt
Suleyman, Esma – När Max vaknar är han en zombie
Suleyman, Esma – När Max var en ond man
Se om böckerna är tillgängliga i katalogen!

Kontakta oss:

sbc@hessleholm.se
0451-267130 / 31

