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Bästa filmen om bästa böckerna ser du på här! Själv har jag sett denna 
15 minuter långa berättelse tre gånger nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förutom den underbara 

berättelsen är musiken en 
upplevelse. Och precis som 
själva filmen går den att 
ladda ner som App eller till 
din vanliga dator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensenterna tycker:  

Best iPad App of 2011 

"Morris Lessmore is a magical 
and revolutionary iPad book. 

http://itunes.apple.com/se/app/fantastic-flying-books-mr./id438052647?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=Adzywe9xeIU&feature=related
http://itunes.apple.com/se/app/fantastic-flying-books-mr./id438052647?mt=8
http://itunes.apple.com/se/app/fantastic-flying-books-mr./id438052647?mt=8


Många vill ändå ha en alldeles vanlig pappersbok att läsa… 
 

 
 

Alltid llika älskade Denise Rudberg har följt upp 
Tillsammansböckerna med Baristas del 1 och 2. Båda 
finns att låna!Trean kommer snart… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mera Rudberg! Fortfarande 

mycket Kärlek men nu även 

Död. Miljön är Östermalm 

och hippa 

Stockholmsförorter. 

Huvudpersonerna 

medelålders och hjältinnan 

rent av 50+! Men inte är det 

tråktigt för det!!! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Så var den då slut! Sjätte och sista delen i Vampire Academy 

finns nu att reservera i Biblioteket för er som inte redan köpt 

den…”Jag kunde inte vänta på att böckerna skulle komma ut på 

svenska utan läste dem på engelska... SÅ BRA ÄR DE. Hoppas hon 

ångrar sig och skriver fler! ” 



”Sonya Hartnett (Australien) är en av den moderna 

tonårsromanens främsta förnyare. Med psykologiskt djup 

och ett under ytan vibrerande raseri skildrar hon ungas 

villkor utan att väja för livets mörka sidor. Detta gör hon 

med språklig virtuositet och lysande berättarförmåga: 

hennes verk blir en kraftkälla."  

Så löd juryns motivering då hon tilldelades Astrid Lindgren-

priset 2008 (ALMA). Andra kommentarer om boken: 

”….en av alla tiders viktigaste ungdomsböcker. DN” 

”Torsdagsbarn är en briljant bok…”BLÄDDRA,BLÄDDRA! 

 

Mera Hartnett; denna gång en gastkramande thriller! Hon 

har av recensenter jämförts med Blake, Dostojevskij och 

Dante! Själv blev jag först bekymrad över språket; så många 

ovanliga adjektiv! Hur ska mina låntagare klara av det? 

Sedan kom jag på att alla har SAOL-appen i telefonerna idag 

och att du aldrig ska underskatta dina elever!  

 

 

 

AUGUSTPRISTAGARE2011! Årets svenska barn- och 

ungdomsbok   

”Vi fyllde fjorton år den våren, Bella, Momo och jag.Vi höll 

oss för oss själva. Om vintereftermiddagarna var vi oftast i 

Momos rum, men under den varma delen av året satt vi i 

Bellas trädgård, eller inne i växthuset om det regnade.  

Vi levde mitt i allt detta sprakande och det fick mig att 

glömma att jag var Kim, att jag hade en kropp som växte och 

sprängde. Växthuset var en frizon, ett rum att gå till där 

andra lagar gällde.” 

http://bladdrabladdra.blogspot.com/2012/01/vilken-blixtforalskelse.html


LÄTTLÄST! 

Fallet med den försvunne detektiven av Anthony Read 

Första delen i en serie böcker om Pojkarna på Baker Street - 

det gäng gatubarn som hjälpte Sherlock Holmes med några 

av hans allra knivigaste fall. Här tar Sherlock Holmes hjälp av 

Pojkarna för att spåra en mystisk amerikan som planerar ett 

terrordåd mot London. 

 

 

Serien heter Vingslag i natten och naturligtvis handlar det om 

de blodsugande vampyrerna. 

Gryningstimmar är första delen i serien och ligger på 

Bestsellerlistan både i USA och här hemma!  

 

Blodslinjen är första delen i Maggie Shaynes andra pågående 

serie ”Nocturne”. Huvudperson är Lilith som rymt från en 

hemlig anläggning som går under namnet Farmen där 

människor blir vampyrer, fostrade att döda på given order. 

Vettskrämd och med minnesförlust möter hon Ethan, också 

han på flykt från Farmen… 

 

  

Kan du inte få nog av 
Vampyrer? Här är tre böcker 
i en!! 
Över 600 sidor blodig läsning 
bland annat från Charlaine 
"True Blood" Harris och 
Maggie Shayne! 

 



… många nya faktaböcker har vi också köpt in!  Här är ett litet urval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från träplog till tändkula. Lantbrukets 

maskin- och redskapshistoria under 1800-

talet av Rolf Larsson! 

  

Att leva med stora och små 

papegojor av Magnusson och 

Tössberg. Blev utlånad direkt!  

Kalkylering för hästföretagare av 

Eva Sarlöv. 60 A4 sidor + cd med 

bidragskalkyler 



 

Katrin och Jessica är djupt försjunkna i det digitala biblioteket mellan de praktiska passen på 

hästanläggningen! Jag kunde ta en bild utan att de märkte någonting… 

 

     Birgit i Biblioteket 


