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Lieksan kirjaston ruotsinkieliset oheislukemistot 
 

 

 

 

ANDERSSON: NAGU-NALLE PÅ DJUPA VATTEN. 

25 kpl 

 

Den älskade Nagu-nalle som vi minns från Nagu-nalles egen bok och 

Nagu-nalle, min amour är tillbaka på nya äventyr. Då katten Morris 

sprider skräck bland mjukisdjuren i familjen Sandberg kläcker Nagu-

nalle en desperat plan. De skall rymma! Tillsammans med sina vänner 

- leoparden Lala, ormen Olle och marsvinet Frille - ger sig Nagu-nalle 

ut på ett äventyr som leder genom den nattliga staden till båthamnen, 

ombord på segelbåten Snarken, och slutligen ut på havet med fören 

riktad mot sommarstället i Nagu. Med svartvita illustrationer av 

Finlandia Junior-vinnaren Christel Rönns. 
 

 

 

 

 

MORING: FRÖKEN FRIGGA KRIKONQVIST. 

10 kpl 

Snabel-a tutar en glad trudelutt lilla a tar några spralliga skutt 

tappar balansen och ramlar pladask i stora A:s vackraste sammetsask. 

Följ med på en glad upptäcktsresa genom alfabetet från A till Ö! 

Träffa bröderna B, fröken Frigga Krikonqvist, Fridolin ifrån Berlin, 

Nisse och Nasse och många fler. Bokstäver kan skramla och babbla, 

bubbla och fräsa. De kan vara lena och lurviga. Och de går att äta! 

Fröken Frigga Krikonqvist tyckte maten var för trist. 

Ge mig soppa med queneller knallgul squash och kantareller! 

Baconpaj, en läcker quiche serverad av en kvick dervisch 

till sist ett vin med fin bouquet roquefortost, en klick gelé. 
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MURRAY BRODIN: ALLT ÄR PRECIS SOM VANLIGT.  

10 kpl 

 

Jag drömmer och i drömmen försvinner jag. Helt osynlig blir jag. 

Och jag hörs inte heller. Är det sant, blir mamma och pappa ledsnast 

i världen, blir de ledsna så de dör. Kan mamma och pappa leva utan 

mig? Kristina Murray Brodin och Maija Hurme vänder och vrider 

varsamt på tanken som de flesta barn brottas med någon gång, en 

gestaltning som pendlar mellan verklighet och upplevelse.  
 

 
 

 

 

POHJANEN: ÖDESNATTEN -44.  

5 kpl 

 

I Ödesnatten -44 möter läsaren 16-årige Erik från den Augustnominerade 

romanen Land i lågor, 1992. Han har i denna berättelse blivit antagen 

som  volontär vid I 19 i Boden. En konvoj dyker upp på den finska sidan 

och Erik dras in i de dramatiska händelserna hösten 1944 vid den svensk-

finska gränsen. Finska soldater på svensk mark och svenska soldater på 

den finska sidan av gränsen. Neutraliteten måste respekteras men i 

gränsens tredje rum hittar man alltid praktiska lösningar.  

 

 

 

 

SANDELIN: PINSAMT OCH LIVSVIKTIGT. 

10 kpl 

 

I sin nattbok skriver elvaåriga Yoko precis allt. Hon skriver om sin sjukt 

pinsamma mamma, om bästisen Anna som är adopterad och vill flytta 

tillbaka till Kina, och om Lena, Mirre och Celina som har börjat sminka 

sig och verkar mycket äldre än alla andra i klassen. En härlig 

mellanåldersbok med starka familjeband, humor och absolut solidaritet 

med Yoko.  

 
 


