En tipslista på böcker från Cirkulationsbiblioteket
Blunda och öppna ditt fönster
Dung är 10 år och vi får följa hans liv i en by på landet i Vietnam. Det handlar om
kompisarna i skolan, om grannarna och om tiggarpojken Dau som Dung vill bli vän
med men som han istället lyckas göra sig ovän med. Om frökens gröna skor och om
farliga äventyr. Om gamla farbror Tu som förlorat båda benen och båda armarna. Om
blommorna i trädgården och kärleken till familjen. Om bästa kompisen Ti som nästan
dör mitt under ett äventyr och Dung som då måste bryta sitt löfte till honom för att
kunna rädda honom. Om födsel och död, sorg och glädje.
Vietnamesiska författaren Nguyên Ngoc Thuân har skrivit en finstämd och varm
berättelse med ett annorlunda tempo och ett vackert, men enkelt språk. Från åk 4
och uppåt. (cirkbloggen.se)

God morgon kamrater!
En ung och lovande författare, Ondjaki, från Angola har skrivit den här boken.
God morgon, kamrater, är en charmig och humoristisk skildring av en pojkes vardag i staden Luanda
i Angola. Ndalu är tolv år, han bor med sin familj i ett stort hus med egen kock. I skolan
finns barn av alla sorter och en del har det inte så bra ställt – blir det kalas måste man
passa på att äta! Varje vuxen person tilltalas med Kamrat! och många lärare har kommit
från Kuba för att hjälpa till med utvecklingen i landet. Militärer finns överallt, inbördeskrig
härjar sedan flera år, vilket sätter sina spår. Faran är ständig och mycket verklig, men lika
verklig är Ndalus glädje och livslust. Kliv in i en värld med en salig mix av svettiga
skolkamrater, kubanska kemimagistrar, rykten om huliganer med hemska vapen,
presidentkorteger och första majtåg – allt under en stekande sol. Från åk 5 och uppåt
(cirkbloggen.se)

Spela för livet
Det finns allt för många platser på jorden där det som händer i den här bokens inledning är
verklighet. Soldater kommer till en by, och byborna blir anklagade för att ha stött fel sida i
inbördeskriget, röstat på fel parti i valet eller tagit emot mat av fel personer. Här är det
Zimbabwe, och Deo lyckas undkomma soldaternas gevärseld tillsammans med sin äldre,
förståndshandikappade bror. Allt han får med sig är en läderpåse med lite pengar i. Vägen
mot säkerhet är långt ifrån given, många strapatser och många olika svårigheter väntar
dem. Beskrivningen av pojkarnas flykt och Deos förtvivlade försök att skydda sin bror är
både spännande och hemsk, men det finns värme och till sist en gnutta hopp om en ljusare framtid.
Michael Williams har fått med såväl brännande aktuella frågor som något så universellt som kärleken
till fotboll. Läs och samtala, med elever från årskurs 6 och uppåt.

Luktar det regn
”Jag har just dödat mig själv",så börjar boken om Be. En 15-årig flicka från bushfolket, som
är färdig att ge upp sitt liv. Hon ser ingen framtid för sig eller sitt folk i fattiga, smutsiga
reservat.
Hon känner sig sviken av sin mamma, som gör allt den vita farmaren Mr Coetzee ber henne
om och av sin morfar som stannar kvar på Mr Coetzees halvfattiga gård.
Medan Be väntar på att pilgiftet skall verka minns hon hela sitt liv, vandringarna,
stjärnhimlen. Och doften av årets första regn över velden.

Så doftar även Khu, hennes stora kärlek – som till sist hittar henne levande och räddar henne, så att
glädjen och hoppet ändå segrar.
Från åk 6 och uppåt. ( ur världslitteratur.se)

Karamellens ord av Gonzale Moure
http://cirkbloggen.se/karamellens-ord/
Årskurs 2-5

Wow vilket kalas av Ana Maria Machado
Färgrikt, livsbejakande och fullt av glädje om mat och vänner från hela världen och ett kalas som
växer och växer..
Årskurs f-4

Det röda trädet
Hur ska man beskriva den här boken? Det röda trädet av den australiske konstnären
och författaren Shaun Tan är en konstbok, en visuell beskrivning av allt man kan känna
en helt svart dag – med ett lysande oväntat slut. Den vackraste bok som finns om
depression, med ytterst kortfattad text som kompletterar de
mångbottnade och makalösa bilderna – en Shaun Tan i högform.
Det röda trädet är en bok som absolut kan användas som bilderbok
för yngre barn, om man pratar tillsammans om bilderna och känslan av
ensamhet, hur det kan vara när man bara vaknar ledsen en dag utan
att veta varför.
Men det är i minst lika hög grad en bok för igenkänning och tröst för
alla bildälskare, tonåringar och vuxna. En bok vars suggestiva bilder
uttrycker det orden kanske inte kan göra. Och en bok man lägger ifrån
sig med ett leende tack vare sista uppslaget! Det spelar ingen roll om jag VET hur det
slutar, jag kan inte hålla tillbaka leendet ändå varenda gång jag läser boken, för den
berör hjärtat – inte i första hand hjärnan.
Som bildlärare skulle jag älska boken – olika tekniker har använts för att skapa bilderna,
känslan i varje uppslag är unikt, en bok att också inspireras av till eget skapande
Årskurs f-6 (cirkbloggen.se)

Anton och Jonatan
Anton och Jonatan av den prisbelönte norske författaren Jostein Gaarder
är en stillsamt vacker liten bok om en varm och innerlig vänskap mellan
nallen Anton och hans pojke Jonatan. Det är också en bok om saknad.
De var alltid tillsammans, de reste på cykel och i fantasin och upptäckte
världen. Ända tills Jonatan cyklade nedför den branta backen samtidigt
som en stor lastbil kom dundrande…..
Konstnären Akin Duzakins makalöst vackra bilder i mild färgskala ger
ytterligare dimension åt berättelsen, en vemodig men varm lyster.
En finstämd bok om viktiga känslor som kan ge underlag till samtal om vänskap, saknad,
längtan och sorg – och hopp. Formatet är litet och behändigt och språket flyter lätt så att
även en yngre elev – om än inte nybörjarläsaren – kan läsa själv.
Årskurs f-2 (cirkbloggen.se)

Vår systers sagokista av Maya Abu-Alhavvat
Nyöversatt fin bilderbok, om storasyster Manal som är blind, men har en hel värld av fantastiska sagor
och bilder i sitt huvud som hon delar med småsyskonen på kvällarna. Men en dag är hon ledsen och
inga nya sagor kommer. Hur ska hon bli glad igen?
Boken är charmigt illustrerad av konstnären Lubna Taha i Ramallah och texten stor och enkel så att
även en nybliven läsare kan läsa själv. Årskurs f - 3

Baobagodis av Satomi Ichikawa
http://cirkbloggen.se/baobagodis/
Årskurs f-3

Owen & Mzee av Isabella Hatkoff m.fl.
En fotobilderbok som berättar den sanna historien om den lilla flodhästungen Owen som förlorar hela
sin familj i en översvämning men räddas och finner ny vänskap och glädje hos den urgamla
landsköldpaddan Mzee i naturparken Haller Park i Kenya.

Sushi och kondoren
Det här är en bilderbok med ganska mycket text och spännande bilder. Bolivianske
konstnären Eusebio Topooco har skrivit och illustrerat boken. Han är själv qollaaymaraindian och boken handlar om Sushi, en indianpojke, och hans
äventyr vid Titicacasjön i Bolivia. Sushi har tagit hand om en
övergiven kondorunge. När denna vuxit upp och blivit stor får Sushi
följa med på en flygtur. Det blir en farofylld färd, men också
spännande och fylld av möten med andra djur. Vi får en inblick i qolloaymarernas liv och kultur, sådant författaren tror att det var innan
européerna kom.
Årskurs 3-5 (Cirkbloggen.se)

Systern från havet av Ulf Stark
En ny underbar och minnesvärd berättelse av Ulf Stark med bilder av Stina Wirsén som förstärker och
fördjupar stämningen. I öster bor Sirkka med mor och far, i väster bor Margareta med mor och far. I
öster är det krig och Sirkka måste åka hemifrån – till Margareta som först inte alls är glad att få en
tillfällig ”syster”. En berättelse om sorg och glädje, starka känslor och en vänskap som ändå långsamt
växer fram. Det är ingen bilderbok utan en illustrerad textbok med ganska mycket text och för
nybörjarläsaren fungerar den bäst som högläsningsbok. Årskurs f-3

Sagan om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren
http://cirkbloggen.se/sagan-om-den-lilla-farbrorn/
Årskurs f-2

Och givetvis finns det många, många fler böcker du kan använda! Glädje och sorg är
känslor vi möter hela livet och i nästan alla berättelser.
Läs mer om våra böcker på www.cirkbloggen.se

