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Hos oss hittar du de bästa böckerna
Du vet väl att vi på Barnens Bokklubb läser varenda barn- och ungdomsbok 
som ges ut? Det blir ganska många hundra per år, och bland dem väljer 
vi sedan ut de allra bästa som vi vill ha i vårt sortiment. Så är det faktiskt. 
Därför kan du alltid känna dig trygg när du köper böcker från oss. Hos 
Barnens Bokklubb hittar du nämligen bara de bästa böckerna, noggrant 
utvalda för att passa barn i olika åldrar. Och allra mest noggranna är vi när 
vi väljer huvudböcker – de är det bästa av det bästa just nu! 

De här fem punkterna utgår vi från när vi väljer en huvudbok:

Boken ska ha:
• En berättelse som fängslar, roar eller oroar.
• Bra språkbehandling och/eller översättning.
• Ett trovärdigt innehåll som tar barn på allvar och har ett bra genusperspektiv.
• Snygg grafisk form och professionella illustrationer.
• En humanistisk grundsyn baserad på att alla människor är lika mycket värda.

Psst ... Du har väl inte 
missat våra reafynd?
På vår reasida fyller vi ständigt på med 
nya böcker till superlåga priser. Du hittar 
den under fliken "sortiment" på vår webb.
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Kolla in vår sajt!
Där kan du alltid välja mellan 3 000 böcker och andra artiklar. 
www.barnensbokklubb.se

Kolla in alla aktuella huvudboks-
paket på nästa sida! 

Barn har laglig  
rätt till böcker 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalför-
samling konventionen om barnets rättigheter. 
Fram till idag har 192 länder anslutit sig till 
barnkonventionen. Sverige gjorde det redan 
1990, som ett av de första länderna. Men trots 
att så många stater har anslutit sig, så är det 
ännu ingen LAG. Och många länder efterlever 
inte konventionen så värst bra. I skrivande stund 
läser jag att bara 90 procent av världens barn är 
inskrivna i skolan.

Men även om barnkonventionen inte används 
som man skulle önska, så finns ingen annan 
konvention om mänskliga rättigheter som har 
fått så stor uppslutning över hela världen. På 
UNICEF:s hemsida kan man läsa konventionen i 
sin helhet och mycket annat som rör barns vill-
kor i världen.

Extra intressant för oss som jobbar med barn-
böcker är att barnkonventionen bland annat slår 
fast att barn har rätt till barnböcker. I samma 
artikel står det också att barn har rätt till kultur, 
till ett eget språk, till fritid och lek, utbildning – 
och att få veta om sina rättigheter.

Om vi granskar den här rätten lite närmare så 
innebär den att vi vuxna kan kräva att barnen får 
tillgång till bra böcker både på dagis och i sko-
lan, och hemma förstås.

/Annika Nasiell



Läs mer om Barnens Bokklubbs huvudböcker på www.barnensbokklubb.se
Posta kupongen senast 23 augusti, ordertel och webb senast 28 augusti
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4-5 år
kjelle är kattvakt
Av Kajsa Gordan. Bild Mia 
Maria Güettler. 
+ bus och Frö på varsin ö
Av Maria Nilsson Thore. 
Nr 902833

Pris denna gång: 189 kr
ordinarie medlemspris: 219 kr

9–10 år 
Lennart Lordis loggbok: 
utsikt från livets planet
Av Tove Berggren. Bild Marcus 
Olsson.
+ Loggbok
Nr 902809

Pris denna gång: 129 kr
ordinarie medlemspris: 139 kr

11–12 år 
Hej, det är jag!
Av Nina E. Gröntvedt.
+ Megastörsta korsordsboken
Nr 902791

Pris denna gång: 179 kr
ordinarie medlemspris: 219 kr

13+
Miss Peregrines hem  
för besynnerliga barn
Av Ransom Riggs.
+ dvd Hunger Games (2-disc)
Nr 902890

Pris denna gång: 279 kr
ordinarie medlemspris: 329 kr

6–8 år
klass 1b: Slagsmål (del 16)
Av Helena Bross. Bild Christel Rönns.
+ Tiger Andersson: 
djuren flyttar in (del 1)
Av Lin Hallberg. Bild Karin Åström 
Bengtsson.  
+ Jag lär mig skriva
Nr 902825

Pris denna gång: 179 kr
ordinarie medlemspris: 209 kr

1,5–3 år
kjelle är kattvakt
Av Kajsa Gordan. Bild Mia 
Maria Güettler. 
+ bus och Frö på varsin ö
Av Maria Nilsson Thore. 
Nr 902833

Pris denna gång: 189 kr
ordinarie medlemspris: 219 kr

0–1,5 år
Jag älskar Manne
Av Pija Lindenbaum. 
+ Hej dino 
Av Sarah Sheppard. 
+ Titta bilar!
Av Ulf Nilsson. Bild Sarah Sheppard. 
Nr 902817

Pris denna gång: 189 kr
ordinarie medlemspris: 249 kr

Här är de aktuella huvudbokspaketen

Våra utvalda huvud-
böcker får du till 
extra bra pris under 
en begränsad period. 
Så passa på! Och du 
vet väl att du också 
kan välja att köpa 
flera paket för olika 
åldersgrupper?

Otroligt spännande + The 
Hunger Games på dvd.

Underbara bilderböcker om 
ämnen som berör.

En kul och ovanlig kille 
skriver om sitt knasiga liv.

Ett toppenpaket med tre 
nya böcker för de små.

Superkul dagbok om vänskap, 
vardag, familj och kärlek.

Fina bilderböcker som 
barnet kan växa med.

Lättläst och spännande 
om djur och konflikter.
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Lättläst och spännande om 
semlor, smällar och djur
Den här gången har vi packat ett kanonpaket för alla små bok-
älskare. En ny bok i den populära serien Klass 1b och en helt ny 
bok om djur! Perfekta nybörjar böcker med lätta texter och massor 
av färgbilder.

Helena Bross lättlästa böcker om barnen i Klass 1b tillhör 
numera klassikerna inom börja-läsa-genren. Den nya boken 
har titeln Slagsmål och den handlar om Frank som har lite svårt 
med bokstäverna. Han tycker att de bara hoppar runt. Därför får 
han gå till snälla fröken Siv och träna lite extra. Men en dag när 
Frank kommer till Siv är hon inte där. Det är däremot elaka Olle. 
Och han äter just upp Sivs semla. Och hotar Frank med stryk om 
han skvallrar! Men usch, nu kommer ju Siv tro att det är Frank 
som har snott hennes semla … Hur ska han lösa det här?

Ingen kan som Lin Hallberg berätta om djur. I hennes nya bok 
Djuren flyttar in får syskonen Levi och Lo en ny granne. Det för-
sta de ser på grannens gårdsplan är en papegoja, en hund och 
kanske en tiger? Men inga människor syns till. Plötsligt kommer 
en ung kille med två nappflaskor i händerna och går in i ladan. 
Levi och Lo smyger på grannen hela veckan och får till sist veta 
vad som gömmer sig därinne... Den här nya serien heter Tiger 
Andersson och kommer nog bli en succé.

Det här är två toppenböcker som alla små läsare kommer att 
gilla och vilja läsa om och om igen. 

/Annika Nasiell



Lättläst och spännande om 
semlor, smällar och djur
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klass 1b: Slagsmål (del 16)
Av helena Bross. Bild Christel Rönns. 64 sid, inb.
+ Tiger Andersson: djuren flyttar in (del 1)
Av Lin hallberg. Bild karin Åström Bengtsson. 64 sid, inb. Bonnier Carlsen.
+ Jag lär mig skriva
Bild Ingela P. Arrhenius. 28 sid, häftad Rabén & Sjögren.
Nr 902825

Pris denna gång: 179 kr
ordinarie medlemspris: 209 kr

+ Jag lär mig skriva
 

Ett fint häfte fyllt med övningar med bokstäver och ord. Här får 
barnen skriva, rita och klura. Para ihop rätt djur med rätt ord. 
Hitta rimord och fylla i korsorden. Övningarna och pysslen är 
illustrerade av Ingela P. Arrhenius och utformade i samråd med 
pedagoger. I mitten finns ett ark med klistermärken.

Innehåller  
klistermärken
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Lättlästa böcker om djur
Böckerna i serien djurkompisar har versaler och är extra lätta att läsa. I serien får vi följa barnen Maja, Lasse, Pelle och 
Ella som är i 5-6-årsåldern, bor på landet och tar hand om olika djur. 64 sid/bok, inb. Bonnier Carlsen.

Pris/bok: 79 kr
kattas ungar 
Nr 41939

Hoppa Hasse
Nr 106088

Poppes pinnar
Nr 28241

bravo bella
Nr 71571

Heja Tulla
Nr 112201

Lilla Lollo
Nr 122820

Stora känslor och knäppa knasigheter 
Tiias sommarlov har just börjat. I höst ska hon börja femman, men 
dit är det långt. 

Den här sommaren ska hon bland annat vara guldfisk- och blom-
vakt hos antikhandlare Mörner, hänga med sina bästa kompisar Harri 
och Peggi, åka till Finland och hälsa på farmor och farfar, bada och äta 
glass. Där Tiia far fram blir det aldrig tråkigt, och det här blir en minst 
sagt händelserik sommar …

Tiia har fått stränga order om att INTE ta med sig några kompisar 
till antikhandlare Mörner. Men det kan väl inte skada om Peggi får 
hänga med? Och kanske Harri och Jacob? I och med detta första 
besök är Guldfiskgänget etablerat. Barnen hyr en läskig film som de 
ser på antikhandlarens fina tv och så matar de guldfisken, som kallas 
för Guldhajen, med glass och annat smått och gott. Men en dag ligger 
fisken och flyter med magen uppåt när de kommer. Död! Och blom-
morna verkar ha gått samma sorgliga öde till mötes.

Hur ska Tiia lösa detta? Vad ska pappa säga? Och antikhandlare 
Mörner? Guldfisken var visst hennes älskling ...

Det var länge sedan jag läste något så roligt som den här boken. 
Men den har också ett stråk av sorg och allvar. Till exempel när Tiia 
pratar med sin mamma som bor i himlen. Då vill jag helst gråta en 
skvätt. Men redan på nästa sida skrattar jag högt åt Tiias upptåg igen. 
Det här är en härlig berättelse som är skriven på ett fint och lättläst 
språk, och som passar perfekt att läsa högt. an

Läs också den första 
delen om Tiia:
dagens Harri
Nr 114371

Pris: 119 kr

Guldfisken ny!
Av Susanna Alakoski. 176 sid, 
inb. Alfabeta. 
Nr 130252

Pris: 109 kr
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En magisk saga 
i vardagsmiljö
Ossian och hans lillebror Samuel tror inte sina ögon när de träffar 
sin nya nanny, Petronella. Vid första anblicken verkar hon vara som 
vilken snäll tant som helst, men det tar inte lång tid innan de för-
står att det är något märkligt med henne. Så fort Petronella är med 
händer det nämligen ganska konstiga saker.

När det ösregnar och är kallt ute är det av någon anledning 
varmt som en sommardag på deras balkong, just när de ska fika. 
Fjärrkontrollen till tv:n får plötsligt en ny knapp, och när de trycker 
på den börjar de animerade robotarna på tv leva sitt eget liv, precis 
som tavlorna med vilda djur. För att inte tala om simskolan som 
Petronella tar med barnen till – där läraren visar sig vara en alldeles 
äkta sjöjungfru …

Ossians värld, som tidigare har varit ganska tråkig med stränga 
föräldrar och utan några kompisar, blir plötsligt varm, färgstark 
och fylld av magi. Vem är Petronella egentligen? VAD är hon? Och 
vad ska hända när föräldrarna upptäcker vad som är på gång?

Ossians ovanliga nanny är en högläsningssaga i bästa Mary 
Poppins-stil. Den tar avstamp i en vardag som vem som helst kan 
känna igen, men leder oss sedan rakt in i en magisk värld. 

En riktigt, riktigt härlig berättelse!
 

/Lisa Jannerling

ossians ovanliga nanny ny!
Av Ylva karlsson. Bild katarina Strömgård. 
192 sid, inb. hippo bokförlag.
Nr 130369

Pris denna gång: 99 kr
ordinarie medlemspris: 139 kr

Tre skäl att läsa boken:

     Magisk Mary Poppins-känsla

     Fantasi och verklighet

     Karaktärer man tycker om
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djurräddarklubben:  
Fallet Stjärnan (del 1) ny!
Av Anette Eggert. djurräddarklubben 
består av valle och vilma. de behöver 
bara gå utanför dörren så finns de där, 
alla elakingar som tror att det är okej att 
plåga djur. och nu har de upptäckt en 
häst som det är synd om. Laila Sporre är 
inte alls snäll mot sin häst Stjärnan …  
100 sid, inb. B Wahlströms.
Nr 131110

Pris: 109 kr

Solgatan 1:  
Trassliga treor (del 11) ny!
Av helena Bross. Lättläst bok med enbart 
versaler som handlar om kompisarna Axel 
och omar. Idag ska alla barnen i klassen 
skriva treor. Ibland blir treorna åt fel håll. 
omar gör gröna treor. Men det blir inga 
treor, det blir maskar istället! Bild kadri 
Ilves. 63 sid, inb. Bonnier Carlsen.
Nr 131060

Pris: 79 kr

Övriga böcker i 
serien Solgatan 1  
presenteras på vår 
webb.

Lättlästa vardagsberättelser
Nu kommer det en ny lättläst serie av populära Jo Salmson. 
Den heter Hjälp! och böckerna är spännande och lite 
lagom läskiga vardagsberättelser om en pojke och hans 
liv i en förort. 

Den första delen heter Hjälp! Jag gjorde illa Linn. Där blir 
huvudpersonen, som berättar i jag-form, sur på sin bästa 
kompis och råkar skada henne. Inte mycket 
och inte med flit, men det går så illa att hon 
måste åka till sjukhuset. Vår huvudperson blir 
tvungen att gå hem ensam, i mörkret. Tänk 
om det finns spöken … 

I andra boken, Hjälp! Jag tappar bort en 
hund får berättaren ta hand om en grannhund 
i några dagar. Han blir jätteglad! Men vid ett 
tillfälle då bajset ska plockas upp råkar hunden 
smita – rakt ner i källaren där de elaka killarna 
i femman håller hus … Hjälp!

Av Jo Salmson. Bild veronica Isaksson. 64 sid/bok, 
inb. Bonnier Carlsen.

Hjälp! Jag gjorde illa Linn (del 1) ny!
Nr 131094

Hjälp! Jag tappar bort en hund (del 2) ny!
Nr 131102

Pris/bok: 79 kr

Ludde blir en lirare (del 1)
Av viveca Lärn. Ludde älskar fotboll och 
när han får börja spela fotboll i Rävarnas 
fotbollslag så är det hans högsta dröm som 
går i uppfyllelse. han får massor med nya 
kompisar som också tycker att livet handlar 
om fotboll. och till och med Luddes mamma 
rycks med av spänningen när Rävarna spelar 
match. 104 sid, inb. Rabén & Sjögren.
Nr 13193

Luddes första cup (del 2)
Av viveca Lärn. Ludde ska åka på sin första 
fotbollscup och är både spänd och glad. 
Rävarna åker buss till hudiksvall där cupen 
ska spelas. där bor Luddes pappa. Tänk om 
han kommer och tittar på matcherna, fast 
han egentligen tycker bäst om ishockey ... Bild 
Jens Ahlbom. 96 sid, inb. Rabén & Sjögren.
Nr 15024

Pris/bok: 99 kr
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den magiska trädkojan: Mystiska mumier (del 3) ny!
Av Mary Pope osborn. Ett nytt spännande äventyr med 
syskonen som kan förflytta sig i tid och rum med hjälp av 
en bok och en trädkoja … den här gången hamnar viktor 
och hanna mitt ute i öknen. När de har gnuggat sanden 
ur ögonen får de syn på en pyramid. de har hamnat i det 
gamla Egypten! Ett begravningsfölje som drar på en sarko-
fag försvinner in i pyramiden och barnen följer efter. Inne 
i pyramiden träffar de den döda drottningen som inte kan 
hitta till underjorden utan de dödas bok … 80 sid, inb. B 
Wahlströms.
Nr 131045

Pris: 109 kr

Läs också de andra böckerna i serien  
(alla kan läsas fristående):

dinosaurierna kommer (del 1)
67 sid, inb.
Nr 128595

den svarte riddaren (del 2)
65 sid, inb.
Nr 128608

Pris/bok: 89 kr

Spännande och mystiskt
Mumier, trolleri, drakar, monster och hjältar. Här är några bra böcker om 
sådant som kan hända i fantasins värld … 

Strumpmannen och superproffset (del 4)
Av dan höjer. Sigge är på väg till Italien för 
att se på världens 
bästa fotbollsspe-
lare – Sladjan. Men då 
kommer tofsmesen 
Tore flygande och 
säger att Sigge har 
fått sitt viktigaste 
uppdrag någonsin: 
Superproffset Sladjan 
har problem … 64 
sid, inb. Natur & 
kultur.
Nr 110544

Pris: 99 kr

Axels monsterjakt: drakens håla (del 6) ny!
Av Ewa Christina Johansson. Axel gillar inte gympa. 
helst vill han inte ens gå i närheten av gympasalen. 
Men när Ruts lillebror Pär (som vanligt) försvinner, 
måste Axel leta efter honom. I gympasalen! han 
hittar något helt annat bland bockar och bandyklub-
bor. Något som gnistrar och sprider rök omkring sig. 
Något han borde hålla sig långt borta ifrån ... 96 sid, 
inb. B Wahlströms.
Nr 132100

Pris: 89 kr

Strumpmannen och Tore Tofsmes 
(del 5) ny!
Av dan och Lotta höjer. En ny bok om 
Strumpmannen! det är sommarlov och 
Sigge och Siggan ser fram emot bad, 
glass och lata dagar. Men som vanligt 
har Tore Tofsmes 
andra planer. Sigge 
får ett anrop från 
Afrika, men vem är 
det egentligen som 
behöver hjälp? 64 
sid, inb. Natur & 
kultur.
Nr 129908

Pris: 99 kr

Axels monsterjakt: Flyg och 
far (del 5)
Av Ewa Christina Johansson. 
det är inte så lätt att jaga 
monster och häxor på en skola 
där alla lärare vill att man ska 
vara på sina lektioner! 96 sid, 
inb. B Wahlströms.
Nr 114256

Pris: 89 kr
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Böcker för hela familjen
Laga mat, virka, snickra, forska. Här är några utvalda 
böcker med tips, idéer och pyssel.

Supersöta virkningar – 35 ulliga projekt att 
virka på egen hand ny!
Av Brigitte Read. Boken innehåller 35 ulliga och 
gulliga projekt som är lätta och passar perfekt för 
nybörjaren. virka allt från kattungar, koalabjörnar 
och krokodiler till färgglada fjärilar, valrossar och 
flodhästar. Övers. Bodil Andersson. 112 sid, mjuk-
band. Norstedts.
Nr 130930

Pris: 129 kr

Äntligen helg ny!
Av Tom Sjöstedt. På helgen finns det 
äntligen tid att laga mat som är lite 
extra god. I den här boken finns mas-
sor av recept och menyer som passar 
perfekt. Allt från grymma pizzan och 
fredagschilin till mer avancerade rätter. 
Eller vad sägs om baconlindade dadlar 
med getostdip, toast med mascar-
pone och rimmade pilgrimsmusslor, 
majskyckling med gulbetor och rotsel-
lericreme samt chokladfondant med 
gräddfilsglass? Mums! Foto Jenny 
Grimsgård. 168 sid, inb. Norstedts.
Nr 130914

Pris: 199 kr

Fixa hemma
Av Sofie Sjöström. det är verkligen 
något extra att kunna möblera 
med saker man har gjort själv. den 
här boken är full av alla möjliga 
grejer för vana och ovana hemma-
fixare, från enkla duschdraperier 
till mer avancerade dubbelsängar 
och soffbord. Alla projekt har tyd-
liga beskrivningar och inspirerande 
bilder.128 sid, inb. Ica bokförlag.
Nr 115360

Pris: 159 kr

Smoothies för barn ny!
Av Eliq Maranik. Recepten är 
lätta och innehåller bara några 
få ingredienser som oftast redan 
finns hemma. Till varje recept 
finns ett roligt experiment eller 
några kul fakta om frukt och 
grönt, med mera. För barn mel-
lan 7-12 år. 63 sid, inb. Stevali.
Nr 130906

Pris: 119 kr

Middag på en kvart 
Av Jon Hansson. det går att fixa god 
hemlagad mat på hyfsat kort tid. vad 
sägs om kokoslax, småburgare med 
BBQ-kryddning, kyckling med couscous 
och mynta, thailändsk biffsallad, eller 
lax med sockerärtor och basilikasås? 
Aftonbladets matskribent Jon Hansson 
ger oss knepen som gör att vi hinner 
laga god mat på bara en kvart. Foto 
Camilla Lindqvist. 112 sid, inb. Semic.
Nr 130880

Pris: 119 kr

Glass för barn ny!
Av Eliq Maranik. Bjud på 
glassfest! det är enkelt att 
göra supergod gräddglass, 
isglass och sorbet. Med tydliga 
instruktioner lär vi oss att göra 
både lösglass och pinnglass. 
För barn mellan 7-12 år. 47 
sid, inb. Stevali.
Nr 130898

Pris: 119 kr



Familjesprall:  
100 aktiviteter för stora och små 
Av Sofia Lundberg. Alla föräldrar kän-
ner någon gång att fantasin tryter. Här 
kommer en bok 
full av tips på akti-
viteter som barn 
och vuxna kan 
göra tillsammans. 
vad sägs om att 
skugga en myra 
eller färga en tul-
pan? 72 sid, inb. 
Ica Bokförlag.
Nr 105981

Pris: 119 kr

Lekfullt: Aktiviteter ute, inne och 
i bilen 
Av Josefin Ahlström. 
Boken innehåller tio 
kapitel med olika 
inriktning: klassiska 
lekar, klippa, klistra 
och rita, i skog och 
mark, i köket, forma 
med händerna, om 
du har kartong över, 
i bilen, rollspel, 
fest och kalas och 
snölekar. Foto Anna 
Nybaeus. 160 sid, 
inb. Ordalaget.
Nr 22277

Pris: 149 kr

Första trädboken 
Av Lars Klinting. En bok som lär oss en 
hel del om våra vanligaste vildväxande 
träd och hur man 
känner igen dem 
under olika årstider. 
Om 19 trädarter som 
finns att se runtom i 
Sverige. 54 sid, inb. 
Rabén & Sjögren.
Nr 4945

Pris: 119 kr

v u x e n
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Här är en härlig sommarlek
 

Samlas några stycken i skogen och berätta för bar-
nen att de ska åka tåg. De får veta att tåget går till 
Ekbacken, station Björkliden, station Rönneberga, 
station Asplunda med flera. Någon öppnar en ”biljett-
lucka” och barnen får köpa biljetter.

Nu får barnen tillsammans bilda ett tåg som kör 
mot Ekbacken. Alla som har rätt biljett (ett eklöv) får 
gå av. Sedan fortsätter tåget till samtliga stationer. På 
hemvägen gör man om proceduren igen!

Leken tränar fantasi, samarbete, artkunskap, upp-
täckarförmåga och känsla för färg och form.

Ur Boken om läsning

Leka för livet
Många forskare är överens: barns lek är inte bara ett roligt tidsfördriv. 
Det är även grunden för allt lärande. Barn som leker kommer lättare 
ihåg vad de lärt sig. Och barns fantasi har inga gränser: ett vedträ för-
vandlas lätt till en elefant, ett glas vatten blir skillnaden mellan liv och 
död i öknen och en gardin blir en kungamantel. Men det är inte bara 
fantasin och hjärnan som behöver stimulans. Det gör även kroppen. 
Den behöver springa, slå kullerbyttor, hoppa på ett ben eller klättra på 
något – och belöningen är livslång. Musklerna minns. Det barnet en 
gång lärt sig riktigt bra sitter i ryggmärgen. Barnet kan för alltid cykla, 
simma, slå kullerbytta, åka skidor och skridskor. Men det behövs en 
vuxen som förstår barnets behov och önskan att röra sig. Vuxna tycker 
också att det är kul att leka. Glöm alla måsten och använd den sköna, 
varma sommaren för roliga utelekar! 

 
/Annika Nasiell



Alla kan lära sig läsa och skriva
Av Ingvar Lundberg. kortfattat beskri-
ver professor Lundberg hur barns läs-
inlärning går till och vilka hinder som 
kan finnas på vägen. 48 sid, häftad. 
Natur & kultur.
Nr 46565

Alla kan lära sig matematik
Av Ingrid olsson och Margareta 
Forsbäck. En bok för föräldrar och 
andra vuxna som vill hjälpa barn i de 
tidiga skolåren att lära sig matema-
tik. här ges enkla och roliga tips. 80 
sid, häftad. Natur & kultur.
Nr 40063

Smart start vid lässvårigheter
Av Bodil Andersson m fl. här får 
föräldrar och lärare råd om hur de 
kan hjälpa barn med läs- och skriv-
svårigheter och ge dem en smart 
start i skolan. 80 sid, häftad. Natur 
& kultur.
Nr 46557

Hjälp ditt barn att klara skolan
Av Fredrik Wastesson. här presente-
ras idéer om hur man som förälder, 
lärare eller annan vuxen kan finnas 
med och vägleda sitt barn genom 
skoltiden. 80 sid, häftad. Natur & 
kultur.
Nr 31807

Pris/bok: 99 kr

Pedagogik för 
föräldrar 

F a k t a

1 2  b a r n p o s t e n

Moshi moshi pennset
Allt man behöver inför 
skolstarten: två sudd, 
två blyertspennor och 
en pennvässare med fint 
motiv. 
Nr 132126

Pris: 39 kr

Moshi moshi pennskrin
håll ordning på pennorna med 
det här fina pennskrinet. 
Nr 132118

Pris: 49 kr

Supersnabb ny!
Av dan höjer. kan man simma ifrån en haj? hur fort 
springer usain Bolt jämfört med en hare? och varför 
är tjejer inte lika snabba som killar? det och mycket 
mer får du svar på i den här lättlästa boken om 
snabbhet. kul och spännande. Bild Per demervall. 
45 sid, inb. Bonnier Carlsen. 
Nr 129882

Pris: 89 kr

Snart är det skolstart!
Härliga faktaböcker för små och stora nu när hösten 
och allvaret snart drar igång.

Min första engel-
ska ordbok
En enkel ordbok som 
innehåller 1000 ord 
och bilder perfekt 
för barn som just 
har börjat lära sig 
engelska. orden pre-
senteras både med 
en svensk översätt-
ning och är insatta 
i en enkel mening för att man ska förstå hur de 
används. I slutet av boken finns en mycket kortfat-
tad grammatik och ett register. Bild Peter Allen. 
144 sid, inb. Rabén & Sjögren.
Nr 72991

Pris: 119 kr

Libers stora 
junioratlas
det här är en riktigt 
bra första atlas. 
här finns enkla och 
tydliga kartor över 
Sveriges alla hörn, 
Norden, Europa och 
resten av världen. 
På Sverigekartorna kan man kolla in landskap 
för landskap och ta reda på hur deras speciella 
vapen, djur och växter ser ut. kartorna över 
resten av världen kompletteras med spännande 
fakta om olika ”rekord”. 144 sid, inb. Liber.
Nr 103978

Pris: 199 kr

Slaget om borgen ny!
Av Magnus Ljunggren. detta är både en spän-
nande berättelse och en faktabok. här får alla 
riddarintresserade se hur en belägring kunde 
gå till, men också hur muren byggdes, var 
bröstvärnet sitter och vad man använde en 
trampkvarn till. Bild Mats vänehem. 48 sid, inb. 
Bonnier Carlsen.
Nr 130864

Pris: 79 kr



Bonuspris

L ä s !  L ä s !  l ä s !

b a r n p o s t e n  1 3

Gusten Grodslukare ny utgåva!
Av ole Lund kirkegaard. Ingen av grabbarna 
i den lilla stan vågar komma i närheten av 
Gusten Grodslukare, stadens buse. de är 
döskraja för honom och han är dessutom på 
jakt efter bokens huvudperson ... En humoris-
tisk och knasig bok full med tokiga bilder som 
författaren tecknat själv. 144 sid, inb.  
B Wahlströms.
Nr 132142

Pris: 129 kr

Ronja Rövardotter ny!
Ett av Astrid Lindgrens största sagoä-
ventyr, en Romeo och Julia-historia 
om Ronja och Birk som är barn till två 
rivaliserande rövarätter. Nu kommer 
den i pocket! 208 sid, pocket. Rabén & 
Sjögren.
Nr 132134

Pris: 49 kr

Härlig högläsning
Kapitelböcker som passar extra bra att läsa högt.

katten som älskade regn ny utgåva!
Nu kommer henning Mankells omtyckta barnbok 
igen! Lukas har en märklig katt som heter Natt. 
Lukas är säker på att Natt förstår allt han säger. 
Men en dag är katten spårlöst borta. För att trösta 
Lukas säger hans föräldrar att Natt gett sig av till 
Regnväderslandet. kommer han någonsin tillbaka?
detta är en sorglig berättelse om kärlek, längtan och 
frihet. Bild Malin Ahlin. 132 sid, inb. Leopard förlag.
Nr 131078

Pris: 119 kr

Läs också:
Ellen, Sorken och 
hemligheten (del 1)
Nr 126029

Pris: 129 kr

Ellen, Sorken och marsianen (del 2) ny!
Av Maria Frensborg. kompisarna Ellen och Sorken 
bestämmer sig för att lägga krumelurklubben 
bakom sig och starta spioneringsklubben 
Fjäderfötterna. deras hemliga spioneringschef X, 
som bor i London, ger order att medlemmarna ska 
leta reda på, och skicka hem, alla förklädda marsia-
ner som vill ta över jorden. 
   Roligt om kompisskap och galenskaper i varda-
gen. kan läsas fristående. Bild Ingrid Flygare. 123 
sid, inb. Bonnier Carlsen.
Nr 130781

Pris: 129 kr
bonuspris: 99 kr

Bonuspris
du som har handlat sex böcker till ordinarie 
pris får handla till vårt bonuspris. Bonuspriset 
kan du utnyttja i varje nytt nummer, så ofta du 
vill och hur många gånger som helst! har du 
en asterisk * på adressetiketten på tidningens 
baksida, är du bonuskund.



Vilka böcker passar för 
nybörjarläsaren? Om man 
är en bokslukare, vad kan 
man sätta tänderna i då? 
Vilken bok passar för barnet 
som precis börjat prata? På 
Barnens Bokklubb kan vi 
mycket om läsning och om 
böcker. Vi läser i princip alla 
som kommer ut (runt tusen 
böcker per år), och efter 
många års erfarenhet har vi 
bra koll på vad barn tycker 
om att läsa. Att välja rätt 
bok till rätt barn är förstås 
målet – såväl i våra tidning-
ar som på webben. Ställ din 
fråga på vår hemsida. Under 
klubbsidan hittar du länken 
Fråga Annika. Här är några 
exempel på frågor och svar!

/Annika Nasiell

f r å g a  a n n i k a

1 4  b a r n p o s t e n

kontakta oss
www.barnensbokklubb.se
Automatisk ordertelefon: 08-441 34 34
Övriga frågor Kundtjänst: 08-737 86 90
Mån–tor kl. 9.00–11.00 och 13.00–15.00
Fredag kl. 9.00–11.00
e-post: kundtjanst@barnensbokklubb.se
             webmaster@barnensbokklubb.se
             (Ange ditt medlemsnr och ärende)
             redaktionen@barnensbokklubb.se
Adress: Box 30104, 104 25  Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 5C. 
Returadress: Förlagssystem AB,  
Barnens Bokklubb, 791 89 Falun. 
Använd originalkartongen och bifoga fakturan 
(behåller du någon vara får du en ny faktura).  
du betalar själv returportot.

Gör din adressändring på www.barnensbokklubb.se

BARNPOSTEN
Ansvarig utgivare: Gunilla Brisinger
Tryck: Printfabriken 
Prenumerationspris: 225 kr/år  
(kostnadsfritt för medlemmar).
Bankgiro: 5019-2285 
Plusgiro: 484 01 03-8 

SÅ HÄR FUNGERAR DITT MEDLEMSKAP
• 14 gånger per år får du hem din medlems-
tidning. 
• Vill du ha huvudboken behöver du inte 
göra någonting. Boken kommer automatiskt 
i din brevlåda. Om du inte vill ha huvudboken 
åtar du dig att avboka den före angivet datum 
via webb, sms, ordertelefon eller svarskupong. 
• Som medlem får du 20-50% rabatt på 
böckerna jämfört med bokhandelns ca-

priser. du betalar f n bara 36 kr i porto och 
expeditionsavgift oavsett hur många böcker 
du beställer. (Finland, danmark, Norge 79 kr. 
Övr. länder kontakta kundtjänst eller gå in 
på vår webb.) 
• Du har 14 dagars ångerrätt. Du betalar 
själv returportot, se returadress. vid för 
många obetalda returer, förbehåller vi oss 
rätten att avsluta ditt medlemskap.
• Som ny medlem åtar du dig att (utöver 
dina välkomstböcker), köpa böcker/artiklar 
vid två tillfällen under ditt första medlemsår. 
därefter handlar du minst två böcker/artiklar 
per år. Om du väljer att gå ur klubben innan 
du gjort dina två obligatoriska köp, debiteras 
du mellanskillnaden på dina välkomstböck-
ers ordinarie medlemspris och ditt välkomst-
pris plus expeditionsavgift. 

• Om du vill avsluta medlemskapet ringer, 
e-postar eller skriver du till kundtjänst.
• Du betalar inom 15 dagar från leverans 
med inbetalningskortet som medföljer ditt 
bokpaket. vid betalning via internet, ange 
OCR-nummer. Alla priser är inklusive moms. 
vid utebliven betalning skickas en påmin-
nelse. Betalas inte den överlämnas fakturan 
efter 10 dagar till Intrum Justitia AB och då 
tillkommer 160 kr i inkassoavgift. då vi till-
lämpar efterhandsfakturering förbehåller vi 
oss rätten att ibland sätta en kreditgräns. 

Personuppgifter: För att administrera ditt 
medlemskap lagras dina och ditt barns per-
sonuppgifter hos Barnens Bokklubb. dessa 
uppgifter lämnas aldrig vidare till andra före-
tag i marknadsföringssyfte.

Kolla också in alla de lättlästa böckerna i serierna 
Klass 1B, Solgatan 1 och Riddarskolan.
Läs mer om böckerna på www. barnensbokklubb.se.

Fråga: Min son har just börjat läsa. 
visserligen knackigt, men ändå. 
behöver tips på roliga nybörjarböcker!
Pappa Edvin

Svar: Här kommer några tips på kul läsning.

Roliga historier
Nr 115030

Pris: 99 kr
Min vän boris
Av Mats Wänblad.
Nr 111815

Pris: 79 kr

Fråga: Först och främst, tack för en suverän 
bokklubb. Jag är sugen på att komma igång 
med kapitelböcker till min son som är 4 och 
ett halvt år. vi har provat Emil och det gick 
ganska bra. Madicken (min Astrid-favorit) gick 
inte alls. Har du något tips?
Hälsningar Maria

Svar: det är roligt när man kan börja läsa lite längre 
berättelser. Börja gärna med de gamla folksagorna, 
de är mer omfångsrika och en viktig del av vår kul-
turskatt. Här kommer några bra boktips:

Sockerbullen på kruskakullen 
Av Carin Wirsén.
Nr 17780

Pris: 129 kr
Grimms bästa sagor
Nr 59592

Pris: 149 kr

Fråga: Jag har en tre månaders bebis, vad kan jag läsa för henne?Mamma Petra

Svar: Gnatto pakpak är en fantasifull pek-bok där poängen är att härma insekters läten. Kul! 
Hej! och Oj! är supergulliga pekisar med var sitt tema: kurragömma och oväntade möten. 

Gnatto pakpak 
Av Linda Bondestam och Stella Parland.Nr 104182

Pris: 119 kr
Hej! Av Stina Wirsén.
Nr 35907
oj! Av Stina Wirsén.
Nr 35857

Pris/bok: 79 kr

Fråga: Min femåriga dotter är inne i en stark 
prinsessperiod. Har du några bra tips på en 
annan sorts bilderböcker som skulle kunna 
intressera henne? 
”Trött på glitter och rosa”

Svar: Självklart ska du försöka presentera andra 
bilderböcker också. Jag antar att du känner till Per 
Gustavssons prinsessböcker? de är uppbyggda 
efter modellen att prinsessor inte är särskilt ljuva 
och KAN SJÄLvA! 

När prinsessor fyller år 
Av Per Gustavsson.
Nr 67488

Pris: 119 kr
Prinsessor och drakar 
Av Christina Björk.
Nr 110718

Pris: 119 kr

På www.barnensbokklubb.se/fraga_annika 
hittar du fler frågor och svar!



D i n  h u v u D b o k 
n ä s t a  g å n g :

F r a n k e r a s  e j

b a r n e n s 

b o k k l u b b 

b e t a l a r  p o r t o 

i n o m  s v e r i g e

du som köper 
något annat ur 
barnposten får 
köpa läslampan 
till pluspris

p L u s p r i s

Pluspris

c/o Förlagssystem 
Svarspost
110021901
SE-110 30 Stockholm

 
När boken är så bra att man bara måste veta hur det går, då 
är det en alldeles speciell känsla att smygläsa en stund under 
täcket. Den här läslampan i fickformat passar också perfekt i 
bilen eller i tältet. Lampan kläms fast på bokens kant.

Läs i mörkret!

Läslampa
Nr 11080

Pris: 49 kr
Pluspris: 29 kr

Tänk om man hade makt att sätta stopp för alla 
orättvisor och grymheter. Det har flickan i den 
här boken. Hon har nämligen ett magiskt finger 
som får mirakulösa saker att hända just när hon 
behöver det som bäst. Som till exempel när hennes 
skolfröken är elak … Läs och se vad som händer! 
En humoristisk klassiker som garanterat bjuder på 
en hel del  skratt. 

Hämnden är ljuv

Mitt Magiska Finger 
Av Roald dahl. Bild Quentin 
Blake. Övers. Meta ottosson. 
64 sid, inb. Rabén & Sjögren.
Nr 22988

Pris: 79 kr



vår släkthistoria ny!
Av Margot henriksson.
138 sid, spiralbunden. ordalaget.
Nr 130922

Pris: 149 kr

1 1 0 0 2 1 9 0 0

bSverige, Porto betalt

 Nr 130252 Guldfisken

 Nr 114371 dagens harri

 Nr 130369 ossians ovanliga nanny

 Nr 131110 djurräddarklubben: Fallet Stjärnan

 Nr 131060 Solgatan 1: Trassliga treor

 Nr 131094 hjälp! Jag gjorde illa Linn

 Nr 131102 hjälp! Jag tappar bort en hund 

 Nr 132100 Axels monsterjakt: drakens håla

 Nr 129908 Strumpmannen och Tore Tofsmes

 Nr 130914  Äntligen helg

 Nr 130930  Supersöta virkningar – 35 ...

 Nr 130898  Glass för barn

 Nr 130906  Smoothies för barn

 Nr 129882 Supersnabb

 Nr 130864 Slaget om borgen

 Nr 132134 Ronja Rövardotter

 Nr 131078 katten som älskade regn

 Nr 132142 Gusten Grodslukare

 Nr 115030  Roliga historier

 Nr 111815  Min vän Boris

 Nr 130922 vår släkthistoria

Mina beställningar:

För snabbare leverans - SMS avisering
Se till att vi har ditt korrekta mobilnummer:

HäR kAn du bESTäLLA dinA 
böckER dyGnET RunT
www.barnensbokklubb.se

ordertelefon 08-441 34 34

SMS
vid beställning sms:a 
bb >medlems nummer< >artikelnummer< 
(BB  123456789  123457) till 72456 
vid avbeställning av huvudboken sms:a  
bb >medlems nummer< nej  
(BB  123456789  nej) till 72456

(observera att du ska få ett bekräftelse-sms tillbaka) 

ditt sms kostar 2 kr + eventuell trafikavgift

Beställ via webb, ordertelefon 
eller sms senast 28 augusti.  
Posta kupongen senast 23 augusti.

Tänk På MiLJön!   

gör dina beställningar på  www.barnensbokklubb.se

beStäLLningar utöver  

de jag KrySSat För:

ri
v 

hä
r 

•
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

 •
 r

iv
 h

är
 •

 r
iv

 h
är

6-8 år

För dig som bor i Finland sms:a till 179944
ditt sms kostar € 0.25 + trafikavgift

bonuSPRiS

 Nr 130781 ord.pris: Ellen, Sorken ... 129 kr

  Bonuspris:  99 kr

PLuSPRiS

 Nr 11080 ord. pris: Läslampa 49 kr

  Pluspris:  29 kr

din Huvudbok

 Jag önskar ej huvudboken 

 klass 1b: Slagsmål (del 16)    

 + Tiger Andersson: djuren flyttar in (del 1)  

 + Jag lär mig skriva 

     Nr 902825 

 

 

 

 

 

Det är kul att släktforska – och inte så svårt 
som man kan tro. Den här fina boken är en 
bra början, och man fyller den själv med 
foton, fakta och minnen om sin familj. 
Boken innehåller också tomma sidor med 
plats för foton, och fickor för brev och andra 
minnen. 

Släktforskning för 
nybörjare


