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MÅ NGÅ ÅV SÅMMÅ -boksamling 

 
 
Många av samma-boksamlingen är en specialsamling som är utvald främst för skolbruk. 
I samlingen finns böcker med varierande ämnen för olika årskurser. En titel har köpts in i fler 
exemplar än vanligt så att böckerna räcker åt flera elever samtidigt. 
Kännetecknet för Många av samma-samlingen är ett litet M på bokryggens övre kant. 
 
Böckerna reserveras genom att ta kontakt med barnavdelningen vid Borgå stadsbibliotek: 

e-post: lastenkirjasto@porvoo.fi 
tfn: 019 520 2424 

 
 
Siffrorna efter bokens namn betecknar först Många av samma-boksamlingens mängd och sedan 
mängden exemplar i Helle-bibliotekens övriga samlingar. Genom att kombinera de två mängderna 
är det möjligt att låna böckerna till hela klassen samtidigt. Notera vänligen att bibliotekets 
allmänna samlings exemplar inte alltid finns tillgängliga (kan vara utlånade). Det tar flera dagar att 
beställa böcker från andra Helle-bibliotek (se sidans nedre kant), och det går inte att försäkra en 
exakt ankomsttid. Reservera alltså böckerna i tid! 
 
Du kan kontrollera böckernas lånetillstånd själv före du reserverar, via Helle-nätbibliotekets adress 
https://helle.finna.fi/?lang=sv. Notera ändå att det bland sökresultaten syns enskilda 
skolbiblioteks exemplar. De här böckerna lånas endast ut åt ifrågavarande skolas egna elever. 
 
Årskursrekommendationerna i listan nedanför är riktgivande. Samma titel kan stå under flera 
årskurser. 
 
 
Med önskan om trevliga läsestunder 
Barnavdelningens personal 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
De städer och kommuner som har Helle-bibliotek är Askola, Hangö, Ingå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, 
Borgnäs, Borgå, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå. Helle-biblioteken har ett gemensamt nätbibliotek 
och gemensamma bibliotekskort. Du kan reservera material avgiftsfritt från alla Helle-bibliotek. Mer 
information: https://helle.finna.fi/?lang=sv   
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För åk 1–4 
 
Dahl, Roald: 
Herr och fru Slusk (20+16) 
Herr och fru Slusk är ett par otäcka och elaka gamla sluskar. Hela deras tillvaro är fullspäckad med 
rysligheter som maskar i pastan och ögon i ölen. De försöker inte bara plåga livet ur varandra, de 
förpestar också livet för alla andra i sin omgivning. 
 
Wolff-Brandt, Carina: 
Allt kan hända hos Johanssons (10 st. + 21) 
Syskonen Malin och Fia Johansson flyttar tillsammans med sin familj från en liten höghuslägenhet 
till ett stort hus på landet. Efter det är ingenting sig likt längre. Mamma ”glömmer bort” flickorna, 
Fia påstår att det finns spöken i skrubben och Malin tror att Fia är en apa på riktigt. Och får 
flickorna den hundvalp de så innerligt önskat? En humoristisk bok om familjen Johansson, skriven 
av den omtyckta finlandssvenska författaren. Första delen i en serie. 
 
 
Wolff-Brandt, Carina: 
Johanssons och Silverligan (20 st. + 25) 
Andra delen i serien om familjen Johansson. Malin får tandställning och blir Monsterskrämman. 
Syskonen bildar tillsammans med två kompisar världens hemligaste klubb, Silverligan, som ska ta 
fast bankrånare och tjuvar och skrämma folk ibland. Och naturligtvis ska mammans högsta önskan 
också gå i uppfyllelse, det vill säga flickorna gör en fjäderpäls åt henne... Nya upptåg och äventyr 
med den omtyckta familjen. 
 
 
Wolff-Brandt, Carina: 
Kalle Knaster, Miranda och Piraten (21 st. + 25) 
12-åriga Kalles familj flyttar hela tiden. Den här gången flyttar de in i ett fallfärdigt hotell. Kalle blir 
kompis med grannflickan Miranda, som säger att det spökar i Kalles nya hem Snart börjar det 
också hända mystiska saker: Kalle känner konstiga dofter i huset, verktyg försvinner och flyttar på 
sig av sig själva, och främmande figurer svävar i korridorerna... Tillsammans åker Kalle och 
Miranda ner i källaren med en gammal servicehiss och hamnar på en tidsresa tillbaka till 1700-
talet! Spökeri, skattjakt och äventyr. Första delen i en serie. 
 
 
Wolff-Brandt, Carina: 
Kalle Knaster, Miranda och rövarkaptenens hämnd (10 st. + 33) 
Andra boken i serien om Kalle Knaster. Nu vill Kalles mamma flytta – igen! Kalle och Miranda 
försöker på alla sätt hindra Kalles mamma från att sälja huset. De vill inte förlora varandra som 
vänner och dessutom har ju husets källare en otrolig hemlighet. Vännerna reser igen tillbaka till 
1700-talet och hamnar på ett nytt äventyr tillsammans med sin vän Piraten, bekant från seriens 
första bok. 
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För åk 4–6 och högstadiet 
 
Dahlin, Petrus: 
Hunden på Lugna Gatan (10 st. + 13) 
Kalle Skavank jobbar i sin pappas kiosk ibland. Dessutom löser han ofta olika problem och kluriga 
fall med sin kusin Dilsa. En morgon på väg till kiosken ser Kalle en kvinna som rastar sin hund. Men 
det som är konstigt är att hundkopplet inte har någon hund i andra änden! Vem rastar bara ett 
koppel? Vad är det som har hänt? Tillhör serien Kioskdeckare Kalle Skavank, perfekt för all barn 
som tycker om LasseMajas detektivbyrå men vill nu ha lite längre berättelser och svårare text. 
 
Franz, Eva: 
Hallonbacken (20+23) 
På Hallonbackens sanatorium undersöker de vad som händer med hostande stadsungar när de 
kommer ut i naturen. För fattiga Stina från Sjömansgatan är Hallonbacken som ett slott, men hon 
längtar ändå hem till de sex syskonen och trängseln i kammaren. Lite bättre blir det då Ruben 
dyker upp, Ruben som lockar med Stina på nattliga strövtåg i sanatoriets ödsliga korridorer och 
som kan berätta om den mystiska branden i östra flygeln. Spännande spökrysare. 
 
Hallberg, Lin: 
Svikarboken (20 st. + 5) 
Klaras och Kemals klass ska just börja åk 6. De sista sommarlovsdagarna ordnas det ett beachparty 
som spårar ur och slutar med skadegörelse. Polisen får inte fast någon och alla tiger om det som 
hänt. När klassen sedan åker iväg på en lägerskola genast på hösten förvärras spänningarna som 
redan existerar. Nästa gång klassens kung Kemal gör något dumt tänker andra inte hänga på. En 
efter en överger klasskompisarna Kemal under resan, och Klara skriver om allt i sin dagbok. Passar 
även för elever på högstadiet. 
 
 
Lundberg Hahn, Kerstin: 
Skuggan i väggen (20 st. + 10) 
Micke flyttar med sin mamma till ett gammalt stort hus uppe i norr. Upp i Mickes nya rum finns en 
skugga i tapeten på väggen. Skuggan ser nästan ut som en liten flicka. Micke börjar genast prata 
med skuggan som om den var en vän till henne. I skolan får hon höra att de har flyttat in i ett 
spökhus. Enligt klasskompisarna har där för länge sedan bott en 11-årig flicka som drunknade i 
älven i skogen bakom huset. Nu sägs det att hon spökar i huset. Och rätt som det är börjar det 
faktiskt hända mystiska saker. Skuggan i väggen tycks inte lämna Micke ifred. Men vad vill den 
egentligen? Passar även för elever på högstadiet. 
 
 
Toivola, Ritva: 
Tomas Björnhjärta (10 st. + 10) 
Tomas kommer som dräng till en gård. I drängstugan hänger en björnpäls. Tomas fryser och tar på 
sig pälsen och förvandlas... En berättelse från Finland i en förgången tid, där människor och magi 
lever sida vid sida. En blandning av historia, äventyr, övernaturliga element, finsk folklore och en 
ung pojkes utveckling. Passar även för elever på högstadiet. 


