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(HBL Julklappstips 2022) 

Lotta Geffenblad Tora och Tytte planterar Bonnier Carlsen 

Oväntad situationskomik när stor och liten planterar och den med lökliknande frisyr av 

misstag hamnar i en kruka. Som tur ingriper katten och musen. Geffenblad excellerar med 

sprakande färg, skeva perspektiv och älskliga karaktärer.  

Per Nilsson & Emma Adbåge Majken och tassa Alfabeta 

Inkännande om ett litet barns intima relation till sin hund. Vem är egentligen vem? Suveränt 

bilderboksberättad titt-ut-lek som garanterar otaliga omläsningar. 

Eva Jacobson Svansen är lös och Det går bra nu Lilla Pirat 

Små humoristiska mästerverk. Kan man gå på kalas utan svans? Om inte, vad duger som 

substitut? Och hur kan obekväma skor plötsligt passa? Charmiga karaktärer och luriga 

intriger garanterar underhålla alla.  

Josefine Engström Regnbågsbebisen Natur & Kultur 

Kaxigt om att ha en egen bebis som kan allt vanliga, tråkiga bebisar inte kan. 

Barnperspektivet suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet. Akta er tråkmånsar som 

menar allt är hitte-på. Ni kan få en matskål i skallen! 

Matilda Ruta Jordbok: Tiden Natur & Kultur 

Alice och Misse upptäcker universum ur hisnande djuptidsperspektiv. Klurig, djärv 

faktabilderbok om människans korta men destruktiva tid på jorden, med hopp om att vi kan 

ändra våra vanor och leva hållbart. 

Ellen Karlsson & Karin Cyrén Bästa friends forever Natur & Kultur 

Hur delar man på en bästis? Noa och Manne är tajta. Men alla vill vara med snälla Manne, 

också sura Annie som är ny i klassen. Rakt och enkelt om komplicerat vänskapstrassel, med 

varm humor accentuerad i bild. 

Sara Mauritzon Silvermannen Bonnier Carlsen 

Hejdafors invaderas av grodor och huset tioåriga Lillo bor i skräms. Allt är inte som det ska. 

När jättelika mc-knutten Tor flyttar in i grannhuset tar ett sagolikt äventyr fart. Del ett i 

trilogi där nordisk mytologi ledigt samsas med vardagsdramatik. 

Elin Nilsson Vulkanens barn Alfabeta 

Som ett led i vuxenblivandet ska alla 13-åringar i Vulkanbyn förpuppas. Men Lea inser att 

något är fel när bästa vännens puppa försvinner. Hon lämnar byn för att hitta svar på det alla 

tiger om. Stark sagofantasy om mod, oväntad vänskap och insikt om att makt korrumperar. 

Ellen Strömberg Vi ska ju bara cykla förbi Sets 

Manda och Malin cyklar omkring och väntar på att livet ska börja nånstans bortom hembyn. 

Men hur bli cool och mystisk när ingen bryr sig? Klockren skildring av tonårens längtan, 

hybris och skörhet. Fungerar också för de som vill ta tidsmaskin tillbaka till tonåren. 

Maria Lassén-Seger 


