BOKSSONS KLUBB
för barn mellan 7 och 10 år!
Kom och låna en bok! Har du läst ut den så kommer du tillbaka till
bokhandeln och lånar nästa bok. Enkelt, eller hur! Varmt
välkommen till BOKSSONS KLUBB! Att vara med kostar 100 kr och
du får läsa 20 böcker!

1. Susanne Alakoski, Hej Kungen! (fr o m 7 år)
Kungaparet ska besöka Ystad. Skoleleverna får bestämma vad de vill visa. Läraren tror att
gästerna vill besöka sevärdheter, företag eller liknande men det tror inte Tiia och hennes
kompisar. De har helt andra planer. Perfekt även som högläsning!

2. Ingelin Angerborn, Önskestjärnan fr o m 9 år)
Ibland har man dåliga dagar. Då kan man tänka att livet vore bättre om man fötts som hund.
Ser man då en stjärna falla ska man tänka sig noga för innan man önskar sig något. Magiska
saker kan hända.

3. Jeanette Bergenstav, Vargskräck (fr o m9 år)
Vargskräck är den första boken om Flingan & flocken. En hunddeckare för alla som älskar
mysterier och fartfyllda äventyr. Och hundar förstås!

4. Maria Bom, Morfar har berättat ( fr o m 7 år)
Det är äntligen skolstart. Annie ska börja ettan och har längtat hela sommaren, men nu är
hon inte glad. Hon ligger på sjukhus och kan inte vara med.
Kanske kan hon rymma till skolan och bo i morfars skjul? Men hon är så trött. Då ringer
pappas mobil och plötsligt förstår hon att det är något väldigt spännande på gång. En stor
överraskning.

5. Peter Gissy, Bellman på spökjakt (fro m 7 år)
Bellman och hans kompanjon Ryssen har fått i uppdrag att undersöka varför gästerna flyr
från Lyckogårdens trevliga hotell. Det visar sig snart att det spökar på stället och nu gäller
det för Bellman & Co att gillra en fälla och rädda hotellet.

6. Andy Grittiths, Vår trädkoja med 13 våningar ( fr om 8 år)
Två pojkar som bor i en trädkoja gör böcker om helt märkliga äventyr. Vad som helst kan
hända i en trädkoja med 13 våningar.

7. Dan Höjer & Stina Lövkvist, Cirkusdeckarna och tomtemysteriet (fr o m 7 år)
Stjärnorna på Cirkus Pommery är de unga tvillingarna Kaspar och Katinka. Publiken häpnar
när de visar sina konster. Men Kaspar och Katinka gillar också mysterier. Och när det blir
inbrott på Stockholms slott, så tar tvillingarna upp kampen på bovarna. Det blir ett dramatiskt
äventyr.

8. Johanna Lindbäck, Jan Svensson (fr o m 9 år)
Jan Svensson flyttar med sin familj till Luleå. På prov, som det heter. Väl på plats försöker
Jan lista ut vem han kommer att vara nu - i den nya staden, med nya grannar och ny skola.
Bakom dörren intill bor Nicki med sin mamma. Nicki kommer från London.

9. Lars Bill Lundholm, Kodnamn Sherlock (fr o m 9 år)
Theo startar Barnens detektivbyrå men det blev inte så som han hade tänkt sig. Alla vill vara
med, även hans egen lillasyrra. Det enda som blev som planerat var uppdraget: Att hjälpa
barn i trubbel, och stå på deras sida i alla väder.

10. Kerstin Lundberg Hahn, Mandelhjärtat (7-10 år)
Oscar har bra föräldrar, en bästa kompis och en rolig flickvän, ändå är det något han saknar.
En dag inser han vad det är och från och med den stunden är hans hjärta febrigt av längtan.
En bok om kärlek, svartsjuka och drömmen om en hund.

11. Susanne Marko/Christina Ramberg Nordenskiöld, Felicia och fåglarna
(fr o m 7 år)
En vacker barnbok om vår natur! En morgon hör Felicia ett förtvivlat pipande – en grönsiska
har fastnat i en fälla. Och vad värre är, Felicia upptäcker ett helt nät där skogsduvor, trastar,
lärkor och andra fåglar trasslat in sig. Felicia påbörjar en räddningsaktion och besöker både
borgmästaren och kungen för att be om hjälp.

12. Frida Nilsson, Ishavspirater ( fr om 8 år)
Boken efter radiomanuset till julkalendern 2012: Den fruktade piraten Vithuvud rövar bort
barn och tvingar dem att hacka diamanter i en mörk och farlig gruva. En dag tar han Siris
lillasyster Miki. Men Siri ska rädda sin syster.

13. Moni Nilsson, Tsatsiki och Hammarn (fr o m 9 år)
Tsatsiki tycker att ingenting är kul längre. De vuxna bråkar, grannen klagar på allt, tjejerna i
klassen tycker at Tsatsiki och Hammarn är värdelösa. Vilken tur att hans pappa har lovat att
de ska vara hela sommaren i Agios Amos.

14. Ingrid Olsson & Johanna Kristiansson, Komispicknick (fr o m 7 år)
Nora och Ina ska ha picknick. När Ina tar med sig Josefin blir Nora först sur. Men man
kanske kan vara fler än två och ha kul åndå?

15. Stephan Pastis, Timmy Tabbes klantiga detektivbyrå (fr o m 8 år)
Timmy Tabbe är grundare av världens bästa detektivbyrå – enligt honom. Tillsammans med
sin partner, isbjörnen Enorm, ger han sig ut för att lösa olika fall.

16. Mårten Sandén, Sju förtrollande kvällar (fr o m 9 år)
Vad som helst kan hända på en magisk biograf! Sju förtrollade kvällar är en finstämd och
sprakande berättelse om vänskap, kärlek och att finna svar på det som ibland är svårt att
förstå.

17. Katarina Taikon, Katitzi & Katitzi och Swing (fr o m 8 år)
De första två delarna om den romska flickan Katizi som växte upp i Sverige för inte alltför
länge sedan, och var som vilket annat barn som helst. Men eftersom hon var rom var hon
inte accepterad av alla.

18. Annika Thor, Dit ljuset inte når (fr o m 9 år):
Johan har fått nog av livet på barnhemmet. Förklädd till flicka beger han sig in till staden och
får plats hos ett resande teatersällskap. Men någon är honom på spåren – ska förklädnaden
kunna skydda honom?

19. Martin Widmark, Fängelsemysteriet (fr o m 7 år)
Prästen sätter upp teaterpjäsen "Hamlet" på Valleby fängelse och de tre rollerna spelas av
fångar. Spelet hinner knappt börja så tar pjäsen en oväntad vändning med konstiga repliker
och skruvad handling. När ridån gått ner vill applåderna aldrig ta slut. Men varför dyker inte
skådespelarna upp igen för att ta emot hyllningarna?

20. Daniel Zimakoff, FC Mezzi möter Messi (fr om 7 år)

Laget Mezzi ska på träningsresa till Barcelona på höstlovet. De ska möta spanska lag i en
turnering och de ska också se Barcelona spela match. Tänk att få se Messi i verkligheten!

