
Presentation av vårens nya böcker 2020 
för åk 7 - Gy
Av: Emelie Kellnberger och Ingalill Åkesson-Hedqvist 



Varje år ges det ut mängder av nya barn- och 
ungdomsböcker. Denna presentation görs två gånger 
per år av Cirkulationsbibliotekets bibliotekarier för att 
underlätta urvalet för skolbibliotekarier och lärare. 
Bokpresentationen består av ett urval av de böcker vi 
tycker har varit mest intressanta av vårens böcker. Alla 
böcker som finns med i presentationen har en eller flera 
bibliotekarier läst och utvärderat. 

Bokpresentation



Brevet från mig av Lena Sjöberg
En finstämd bok med dikter som handlar om allt från att bara vilja krypa upp i 
mammas trygga famn “… och låt mig vara liten. / Du är alltings varma sol. 
/Jag är satelliten.”, till att drunkna i oceaner av tomma lakan och om lyckan 
över att sommaren kom till slut. Dikterna handlar om rädslor, kärlek, hopp och 
förtvivlan och texterna är omgivna av bilder som kompletterar stämningarna i 
dikterna. Författaren själv skriver att boken ”vänder sig till unga och alla som 
minns hur det var att vara ung” och det är en bra sammanfattning; Denna bok 
innehåller allt det som vi alla för eller senare får uppleva och som kan vara 
både svårt… och alldeles, alldeles underbart! 

Poesi   - Känslor   - Att vara ung

Åk 5 
och 

uppåt



En stark nolla av Sara Lövestam
Texas har länge varit kär i André på avstånd, drömt om honom på lektionerna 
och om hans vackra nackhår. Texas vet att André inte är gay och aldrig skulle 
bli intresserad av honom så därför bestämmer han sig för att starta ett fejk
Insta-konto. För att det ska bli trovärdigt lånar han bilder av en tjej på internet 
som heter Hilma. När Texas fått André på kroken och André vill ses blir det 
panik och Texas försöker övertala Hilma att ställa upp och träffa André. Men 
det visar sig att Texas inte är den enda som startat ett fejk-konto, det har även 
Hilma gjort. Hilma heter egentligen Naomi och har startat ett fejk-konto för 
hon vill se om man behandlas annorlunda om man är vit istället för färgad som 
Hilma. Det blir en salig röra med alla konton men på slutet löser sig det mesta 
och även om ingen kärlek uppstår skapas stark vänskap. 

En stark nolla är rolig läsa, karaktärerna driver med sig själv på ett mycket 
underhållande sätt men det finns också en ton av allvar. Varför duger de inte 
som de är, utan måste skapa fejkkonton för att kunna vara någon de tror är 
bättre än sig själva? 

Texas, André och Naomi öppnar upp sig för varandra och berättar sina innersta 
tankar och hemligheter. Därför är det mycket som står på spel och det är inte 
lätt att acceptera att en person inte är densamma som den utgett sig för att vara. 
Dallrande känslor blandat med humor och en läxa att lära att man inte ska lita 
på vem som helst.

Personerna i boken går i åk 8 men den kan bitvis kännas något barnslig och 
passar därför bäst för åk 6-7. 

Åk 6-8

Catfishing - Humor   - Våga vara sig själv



Den falska rosen av Jakob Wegelius
Detta är den tredje och fristående boken om Sally Jones som vi först mötte i 
Legenden om Sally Jones och därefter i Mördarens apa. Liksom del två, 
Mördarens apa, är detta en tjock bok som pga av sitt omfång säkert avskräcker 
somliga. Men för dem som vill läsa väntar ett riktigt vindlande äventyr i 
sällskap med Sally Jones, hennes vän Henry Koskela, Chiefen kallad, (som 
hon räddade ur en förfärlig knipa i förra boken) och flertalet andra gamla och 
nya bekantskaper. Deras förhållandevis lugna liv på skutan Hudson Queen som 
ligger förtöjd i Lissabon medan den renoveras får ett abrupt slut när vi förstår 
att Hudson Queen gömmer en hemlighet och ett mystiskt förflutet. För att lösa 
mysteriet ger de sig av tillsammans – till Skottland och staden Glasgows undre 
värld. Där tar deras resa en ödesdiger vändning. För Sally Jones står till slut 
själva livet på spel. Många ruskiga saker händer innan vi till slut får hela 
förklaringen och hela tiden hålls spänningen på topp för läsaren. En härlig 
äventyrsberättelse med många bottnar som kan läsas från årskurs 5 och upp till 
årskurs 8-9.

Åk 6-8

Äventyr   - Sjömanshistorier   - Pusseldeckare



Röd zon av Magnus Nordin
Joel är den ende överlevande människan efter krig, diktatur och pestsmittor 
från kemisk krigsföring. 

Joel bor i en pytteliten lägenhet med kokvrå på sjunde våningen i ett 
studenthotell på Norra Stationsgatan i Stockholm. Han har levt där i ungefär 
300 dagar och Joel känner sig väldigt ensam. Han går på dagliga 
shoppingrundor och till biblioteket för att låna böcker och han äter mycket 
godis. Han vet att det är nästan omöjligt att ta sig ut från hans zon eftersom 
militären delade in staden i zoner utifrån smittan och ingen fick lämna sin zon, 
försökte man dog man.

En dag när Joel läser en bok utomhus ser han en röd ballong komma flygande. 
Joel får upp hoppet, kan någon annan också vara vid liv? Han skickar tillbaka 
en ballong och på så sätt hittar han Zahra. Det här blir motivationen för Joel att 
försöka ta sig ut ur zonen och efter en del kämpande lyckas han och de träffas. 
Även om det är skönt att se en annan människa känner sig Joel otrygg utanför 
sin zon, han vill helst tillbaka till sitt rum. Men Zahra övertalar honom att de 
ska söka vidare, att de ska försöka ta sig till en grön zon. 

Vägen till den gröna zonen är genom kloakerna och de många råttor som bor 
där. Nere i kloakerna träffar de Hugo som gömmer sig undan militären. Hugo 
berättar för dem att de alla är immuna mot sjukdomar, de är ”uppfödda” för att 
klara alla slags smittor och nu är militären ute efter dem.

Mycket spännande och snabbläst. Ibland känns den avstyckad och som att 
mycket hoppas över men för alla som behöver rafflande spänning är den 
utmärkt! Det finns några illustrationer i boken. Passar för åk 6 och uppåt. 

Krig   - Spänning   - Spel

Åk 7-9 



Inte min dick-pick av Linda Skugge
Alla tror att Henning har skickat en dickpick till den nya tjejen i skolan, Elsa, 
som Henning dessutom är lite intresserad av. Det är varken Hennings 
könsorgan på bilden eller hans Snapchat-konto som bilden har skickats ifrån -
men hur ska han få de andra att tror på det? Ingen vill synas med Henning och 
han känner sig övergiven av alla, till och med av sin bästa kompis.

Man tänker sig ju att det här kan vara starten på en aktuell och bra bok men 
tyvärr är det inte det. Boken handlar så mycket om sex, Hennings tankar på sex 
och hur mycket han onanerar. Jag tycker att det bara blir extremt överdrivet 
och jag vet inte vem målgruppen är för den här boken. Den har ett lite barnsligt 
tilltal och det är tänkt att den ska påminna om en rolig dagbok, som Dagbok för 
alla mina fans, men så handlar den så extremt mycket om sex så den missar 
både en äldre och yngre målgrupp.

Sociala medier  - Överdrivet mycket sex

Åk 7-9  



Mörka krafter av Torsten Bengtsson
John hittar en kille gråtandes på toaletten i skolan. Axel och Max har skrämt 
killen och gömt alla hans kläder. De gör det för att jag är jude, säger killen. 
John måste erkänna att han inte förstår och killen berättar för honom om Andra 
världskriget och Förintelsen. John blir intresserad och bestämmer sig för att 
tillsammans med sin vän Rita lära sig mer om Förintelsen. De gör det genom 
att läsa men också genom att intervjua en man som upplevt Förintelsen och 
läsaren får också ta del av hans berättelse.

John och Rita bestämmer sig också för att berätta för rektorn om vad som hänt 
inne på toaletten. Efter att de gjort det blir de hotade av Axel och Max och det 
visar sig att de är en del av en nazistgrupp som verkar i deras stad. I början är 
det inte så stora hot men sen tycker jag det personligen spårar ur när killarna 
åker hem till Rita och förstör hennes hem. Det blir en otroligt dramatisk 
upplösning, nästan som ett gisslandrama, men John och Rita lyckas hantera 
situationen och få dit polisen.

Det är svårt att bestämma om den här boken är bra eller inte. För bitarna om 
Andra världskriget, John och Ritas vänskap och deras spirande förälskelse är 
fint berättade och rycker med mig som läsare. Medan den här deckarhistorien 
som verkligen känns som något författaren skrivit till för att det ska bli 
spännande och att fler ska läsa den förstör det för mig. Det är väl meningen att 
det ska vara dramatiskt och spännande men personligen tycker jag det är 
överdrivet och det känns väldigt långt från verkligheten. Det är flera gånger 
meningar känns stolpiga som att författaren försöker skapa en filmisk scen, 
men han lyckas inte. Det är också som att det är en vuxen man som försöker 
skriva som om det är en ungdom som tänker och det lyckas han inte med. 
Kanske kan den ändå passa för de som behöver något spännande för att lära sig 
om Andra världskriget.

Andra världskriget   - Deckare   - Vänskap/kärlek

Åk 7-8



Imorgon när kriget kom av John Marsden
En bok för alla nytrycker den gamla klassikerna Imorgon när kriget kom!

Sju australiensiska ungdomar ger sig ut för att campa ute i bushen under några 
dagar. På natten kommer det plan som flyger snabbt och lågt över dem. De 
tänker inte mer på det, men när de ger sig av hemåt möts de av en annan 
verklighet. Husen är tomma, elen är borta och telefonen ur funktion. Snart 
klarnar bilden: deras hemstad har invaderats av en fiendehär och deras 
föräldrar och vänner har blivit tillfångatagna. Nu måste de fly. De drar sig 
tillbaka till den undangömda dalgång som kallas Helvetet. Där bildar de en 
gerillagrupp för att göra motstånd mot ockupationsmakten. Ett spännande och 
skrämmande scenario av krig och motstånd, där läsaren möter den enskilda 
människans förändring och utsatta position i en krissituation.

En spännande bok från första sidan som förutom spänning även handlar om 
vänskap och att förvånas över de starka känslor som kan uppstå mellan två 
människor mitt under ett krig.

Överlevnad   - Spänning   - Starka känslor

Åk 7-9 

Inköpt 
till 

Cirken



Korridorer Ester Roxberg & Moa Eriksson 
Sandberg

Här är tolv noveller som var och en är en röst från högstadietiden, en röst från 
högstadiets korridorer som det står i baksidestexten. Novellerna tar upp olika 
välkända aspekter av tonårsliv och av att gå i högstadiet och vi får se tillvaron 
ur ungdomarnas perspektiv. Hon som går i sjuan och är förälskad i en kille i 
nian, han som har en pappa som dricker, hon som är hemligt lesbisk, hon som 
ligger med sin gymnasiekille och så gör han slut direkt med mera. Det är 
festande och längtan efter det verkliga livet, det som kommer – snart! Det är 
tämligen enkelt berättat utan några överraskningar, på något sätt känns det för 
enkelt, som om författarna plockat ihop berättelserna utifrån valda 
ingredienser, dvs inte så värst hög litterär nivå.

Novellerna passar för årskurs 7-9.

Noveller   - Högstadiet   - Vara tonåring

Åk 7-9  



Sommaren jag blev vacker av Jenny Han
Förlaget Lavender lit nytrycker Sommar-serien av Jenny Han och Sommaren 
jag blev vacker är den första delen.

Sommaren jag blev vacker handlar om Belly som tillbringar varje sommar vid 
havet. Där möter hon varje år bröderna Conrad och Jeremiah. De har alltid bara 
varit vänner, trots Bellys ständiga förälskelse i Conrad, men den här sommaren 
är något annorlunda. Barnslig förälskelse blir allvar och de tvingas växa upp 
och möta den vuxna verkligheten. En bok med magisk sommarkänsla där man 
kan känna havsbrisen och de dallrande känslorna. 

När Belly kliver ur bilen vid huset känns det som att komma hem, men 
samtidigt är något annorlunda. Och under en sommar, en fruktansvärd och 
underbar sommar, förändras plötsligt allt. 

Det här är en av mina absoluta favoritböcker och perfekt sommarläsning för 
alla som gillar romantik!

Del 2 och 3 kommer ut i juni.

Sommar   - Kärlek   - Triangeldrama

Åk 7-9 
& Gy 



Vi ses på måndag av Johanna Lindbäck
”Köp medges ej.” Joel står i kassan på Ica och ska betala fredagsmys för sig 
och sin lillasyster. Men tydligen har inte mamma swishat fast hon sa att hon 
skulle göra det. Bakom sig hör han någon säga, jag kan betala. Det är snygge 
Elias som Joel har spanat in länge. Naturligtvis måste ju Joel betala tillbaka till 
Elias och det blir början på längtan, pirr i hela kroppen och kanelbullar. 

Mysigt och lättläst om att bli kär!

Lättläst   - Kärlek   - Lärarhandledning

Åk 8-9 
& Gy 



Sånger från hjärtat av Kasie West
Lily Abbott hatar kemi men älskar musik. Hon syr sina egna kläder av 
secondhandfynd och har en stor men tokig familj. Hennes bästa kompis Isobel
har en pojkvän som heter Gabriel men var tidigare tillsammans med Lilys 
fiende nummer ett, Cade.

På kemilektionerna brukar Lily drömma sig bort och skriva ner låttexter i sin 
anteckningsbok där hon också designar kläder att sy. En dag skriver hon ner en 
fras ur en låt som hon älskar, och när hon på kemilektionen dagen efter hittar 
en mening ur samma låttext så är det början på en brevväxling med en av få 
likasinnade musikälskare.

För sin brevkompis berättar Lily saker ur sitt liv och får i sin tur veta saker om 
sin brevvän. Ganska snart förstår hon att det är en kille hon brevväxlar med 
och Lily börjar få känslor för denne någon. Samtidigt som hon vill veta vem 
det är gillar hon också anonymiteten, för hon kan dela med sig av allt som hon 
inte skulle om hon visste vem det var hon skrev med. Till slut blir nyfikenheten 
för stor och hon lyckas ta reda på vem det är: Cade, alltså Lilys fiende nummer 
1. Kan hon fortfarande ha känslor för honom? Och kan Cade någonsin falla för 
henne?

Jättemysig feelgood som man blir glad av att läsa. Det är en varm och rolig bok 
och karaktärerna är sådana som man själv gärna skulle vilja ha som vänner och 
familj. 

Skolmiljö   - Kärlek   - Familj

Åk 7-9 
& Gy 



Om det regnar i Ahvaz av Nioosha Shams
Nioosha Shams gör romandebut med Om det regnar i Ahvaz, 

Ava går i trean på gymnasiet och ska snart ta studenten tillsammans med sina 
bästa vänner Mira och Hugo. Ava och hennes vänner verkar ha det där perfekta 
kompisgänget med söndagshäng varje vecka och bestämda regler som att den 
som först lyfter mobilen när de umgås får betala notan. 

Ava har en fling med Britt på skolan men tror inte riktigt på kärleken förrän hon 
träffar Nadja: bomben, solen, skogsbranden. Nadja och Ava blir ett par men Ava
inser snabbt att här är det hon som är den med mest känslor och som har störst 
risk att bli sårad, och sårad det blir Ava. Av Nadjas tvekande och 
avståndstagande och Nadjas förbannade ex Joel som vägrar försvinna.

Avas familj kommer från Iran och det finns flera iranska fraser i texten. Om det 
regnar i Ahvaz är mångkulturell och har flera färgstarka karaktärer. Språket är 
lättläst men samtidigt vackert och poetiskt och ibland med ett direkt tilltal till 
läsaren. En av favoriterna från vårens utgivningen! Boken kommer ut i juni.

”Jag var förälskad när jag var arton och hon hette Nadja Al-
Amin och hade vackra händer som alltid grep tag i den gula
stången på tunnelbanan, även när tåget stod stilla höll hon i
den hårt, men annat kunde hon släppa så lätt att man blev paff.” 

Missa inte att köpa in Om det regnar i Ahvaz till skolbiblioteken!

Åk 8-9 
+ Gy

Mångkulturell   - Första stora kärleken   - Vackert språk



Inte din baby av Seluah Alsaati
Inte din baby skrevs som en monolog för Stadsteatern 2017, men är omskriven 
till en ny berättelse i bokform. 

Samira har tre krav på en kille. Han ska kunna bete sig, vara intelligent och kunna 
tillfredsställa en tjej. Men att hitta en som uppfyller alla kraven verkar svårare än att 
hålla ett par vita sneakers vita. Men så träffar hon Nabil och allt verkar stämma, till 
en början i alla fall. Sen är det som om Nabil måste ha kontroll över allt. Samira får 
inte hälsa på andra killar med en kram och hon får inte smsa med någon annan. Nabil 
spelar på Samiras känslor och får henne att göra precis som han vill. Även vad gäller 
sex, Samira ställer upp när hon egentligen inte vill och på saker hon inte vill.

Samiras vän Amina träffar samtidigt en kille som allt verkar fantastiskt med men när 
dumpar honom (för att han är så dålig i sängen) sprider han nakenbilder på henne på 
Instagram. De bästa vännerna Samira, Amina och Sumaya hjälps åt med att anmäla 
Insta-konton och prata med rektorn om hur Amina behandlas i skolan. Men nya 
konton dyker upp på Insta och i skolan händer inget. 

Språket är fullt av förortsslang och korta sms-konversationer och för tankarna till 
Mizeria av Melody Farshin. Ungdomarna i boken lever i en hård verklighet och 
karaktärerna framställs som hårda men samtidigt mycket bräckliga. Kvinnorollen är i 
fokus, hur män förväntar sig att kvinnor ska ska göra allt i hemmet, att kvinnor aldrig 
ens får se åt en annan man och att de ska vara villiga att ställa upp på allt i 
sovrummet. Jag gillar att frågan lyfts och att Samira och Amina framställs som 
väldigt starka och inte tar emot skit. Men det är sorgset att läsa att de inte får något 
stöd från skolan eller sin familj samtidigt som det är verklighetstroget. Snabbläst och 
intressant, perfekt att sätta i händerna på alla som gillade Mizeria!

8-9 
+ Gy

Mångkulturell   - Kvinnoförtryck   - Förortsslang



Jag klyver er itu av Tamara Mivelli
Jag klyver deras trio som en pil.
Filip, pappan och mamman åt varsitt håll.
Kvar står jag i mitten.
Homewrecker.

Mary har valt att flytta hem till sin pojkvän Filip efter att hennes föräldrar har 
flyttat isär. Annars skulle hon få dela rum med sin lillebror hemma hos sin 
mamma. Pappan har en ny familj och Mary känner att hon inte passar in där. 
Familjen har invandrarbakgrund och Mary funderar mycket på sitt ursprung 
och hur det är att se annorlunda ut.

I Filips familj är det pappan som håller ihop familjen, mamman är utmattad 
och kommer knappt ut från sitt rum. Mary har fått en plats i familjen och 
känner sig trygg där. Däremot vet Mary inte vad hon ska göra med sitt liv. Just 
nu känns det som att hon bara flyter omkring och inte kommer någonstans. 
Varje dag ser hon Filip gå till skolan och hör honom prata om att han ska göra 
lumpen sen. Mot slutet av boken hittar Mary till slut någon slags styrfart och 
hon gör egna val för framtiden.

Boken är skriven i små korta scener, de flesta i nutid men även en del som 
tillbakablickar. Det är inte så mycket text på varje sida och den går mycket fort 
att läsa. Passar utmärkt för gymnasiet och kanske åk 9.

Korta scener   - Hitta sin väg   - Att vara annorlunda

Åk 9 
+ Gy 



Paradiset ligger under mammas fötter av 
Gina Dirawi
Gina Dirawis debutbok är en bok som hon själv hade velat läsa när hon var 
ung.

Mona längtar efter frihet, revolution och att slippa alla hyenor i småstaden. 
Mona gör uppror mot allt och alla och vill få med sig sin bästa vän Mila, men 
till och med Mila har blivit en feg slavinna och Mona känner sig ensam och 
som hon inte passar in. Monas mamma är döende på sjukhus och hennes pappa 
sluter sig i sig själv. För att få ut sina känslor målar Mona grafitti, ofta råkar 
den hon är mest arg på ut för att bli målad på ett förnedrande sätt.

Mila känner en stor press att vara precis rätt i andras ögon. Hon måste skaffa 
flawless betyg för att komma in på läkarlinjen och flytta från Norrland. Det är 
dags att visa världen att hon är mer än ett hijabispöke som inte går på andra 
fester än sin mammas mångfaldsgrupp. I sin jakt på perfektion får Mila 
ätstörningar och hamnar på sjukhus.

Nour bor i ett palestinskt flyktingläger i Beirut - en sliten stadsdel som styrs av 
en grupp korrupta män. På skönhetssalongen samlas kvinnorna varje dag för att 
avhandla det senaste skvallret och hemligheterna som kan förstöra människors 
liv.

Hur fuck ska en kvinna kunna skina när livet bara dumpar khara på en? Det 
enda som återstår är att ta världen på sina egna axlar och rensa upp i orättvisan 
- och nånstans börja hitta sig själv på vägen. En frispråkig roman om 
frigörelse, vänskap och världens orättvisor.

Förortsslang   - Hitta sig själv   - Orättvisor

Åk 9 
+ Gy 



Rött vitt och kungligt blått av Casey McQuinton
USA har äntligen fått sin första kvinnliga president och hennes son Alex är 
hela nationens gullegris, född i Texas till arbetarklassföräldrar och med en 
mexikansk pappa. Alex njuter av livet och siktar på att bli den yngsta politikern 
i kongressen. Tillsammans med sin syster och deras bästa kompis utgör de Vita 
huset-trion, en social influencer-makt att räkna med, och som Vita huset inte är 
sena att utnyttja.

I hela Alexs liv har han känt en motvilja mot Henry, prins och arvtagare till 
brittiska kronan. Och när de båda nu möts igen på en bröllopsfest blossar 
irritationen upp och på något sätt råkar Alex knuffa ner Henry i den enorma 
och svindyra bröllopstårtan. Det blir så klart förstesidestoff och för att det inte 
ska se dåligt ut för de båda nationerna planeras ett krisprogram för Alex och 
Henry, där de ska visa upp sig för pressen och att de båda är goda vänner. Det 
fungerar inte bara på ytan utan de blir väldigt goda vänner och med tiden får de 
också varma känslor för varandra. 

Det är inte helt lätt för Alex att acceptera att han plötsligt är kär i en man och 
det är heller inte helt okomplicerat för dem båda att våga gå ut med relationen.  

Det här är en samtida, rolig kärlekshistoria i ett politiskt klimat. Den är skriven 
rappt och det är mkt konversationer online via snapchat och sms. Boken ger en 
sann bild av hur ungdomar hörs idag och författaren säger att hon skrivit med 
en slags ”gruppchatt-rytm”, där alla har sin roll i gruppchatten och 
konversationen flödar väldigt snabbt.

Politik & kungligheter   - Kärlek   - Influencers

Åk 9 
& Gy 



Ganska nära sanningen av Anna Ahlund
Nico har bytt namn, stad och skola och färgat håret rosa. Hen har blivit 
inneboende hos sin faster och hennes minitax, och det är nu det nya livet ska 
börja. 

I den nya skolan lär Nico snabbt känna Beata och hennes vänner. Nico blir en 
del av deras grupp, vilket Nico är ganska förvånad men mycket glad över. I sin 
tidigare skola var Nico utanför och även om Nico inte direkt var mobbad var 
hen heller inte nöjd med livet. I det nya livet i Uppsala tar Nico verkligen 
chansen att våga vara sig själv, att kalla sig själv för hen är väldigt viktigt för 
Nico och det finns en hel del funderingar kring det här med kön. 

Anna Ahlund skriver om funderingarna på ett varsamt och rättframt sätt och 
jag hoppas att det är många som får en chans att känna igen sig. Och det är den 
stora behållningen med den här boken, tankarna om vem man är och om att 
våga vara det. 

Berättelsen är annars en vardagsberättelse om Nicos nya liv i Uppsala, att 
anpassa sig och få vänner och att bli kär och hur är det egentligen om man 
kallar sig en hen, blir man då kär i killar eller tjejer?

Har man gillat Anna Ahlunds tidigare böcker kommer man gilla den här med, 
även om jag nog personligen tycker allra bäst om hennes första: Du, bara. 

Kärlek   - HBTQ   - Nystart
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Koppla ner av Keren David
Alla elever på Esthers skola utmanas i att leva utan sina mobiltelefoner. En 
kvinna som äger ett mycket framgångsrikt teknikföretag vill forska om vad det 
är som gör oss så beroende av mobiltelefoner. Alla som klarar utmaningen ska 
få 10000 kr. 

Esther är fast besluten att klara utmaningen för att om hon får 10000 kr räcker 
det till pengar för biljetter så hon kan besöka sin pappa och syster i USA. Men 
det är inte lätt och Esther brottas mycket med problemen som det innebär att 
inte ha en mobiltelefon.

Det går inte lika bra för Esthers kompisar, de ger upp ganska snabbt och får 
tillbaka sina mobiler. En av Esthers kompisar fortsätter utmaningen men Esther 
ser henne fuska genom att hon använder en annan mobil, ska Esther anmäla 
henne?

När Esther inte längre har mobilen tvingas hon göra andra saker och börjar 
också umgås med andra människor. Särskilt en kille som hon tillsammans med 
börjar forska om kvinnan med teknikföretaget, varför vill hon göra det här 
experimentet? Har hon verkligen bara goda intentioner? 

Även om alla trådar knyts ihop på slutet så görs det lite väl fort och lätt. 
Budskapet blir övertydligt, men samtidigt så är detta en bok som är lättläst och 
därför fungerar både de snabba vändningarna och övertydligheten. Det är en 
tankeväckande, spännande lättläst bok som är väl värd att köpa in till 
skolbiblioteket. Främst för högstadiet men kan passa för de som behöver något 
lättläst på gy.

Teknikberoende   - Lättläst   - Vänskap/kärlek
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Det sextonde året av Kim Liggett
Tierney bor i en by som i mångt och mycket styrs av männen.  Där finns starka 
regler för hur alla, särskilt kvinnor får uppföra sig. Männen har makten och om 
en kvinna inte lyder kan hon avrättas eller skickas ut i obygden.

Det år kvinnorna fyller 16 år måste de genomföra ett nådeår. Det är för att 
kvinnorna bär på en magi, de har kraften att locka vuxna män ur deras sängar, 
att få unga pojkar att förlora förståndet och att driva hustrur till vansinne av 
svartsjuka. Under nådeåret bor kvinnorna på en ödslig plats i skogen där de ska 
göra sig av med magin innan de får återvända hem för att gifta sig.

Tierneys nådeår närmar sig. Innan de ger sig av bestäms det vem kvinnorna ska 
gifta sig med. Männen väljer sig en fru och som kvinna har du inget annat val 
än att acceptera. I samlad trupp beger sig kvinnorna till den plats där de ska 
försöka överleva nådeåret. De färdas dit med vakter som ska beskydda dem 
mot tjuvjägarna. Tjuvjägarna vill tillfångata nådeårsflickorna och sakta döda 
dem och ta till vara på och sälja deras kroppsdelar. Man tror att man på så sätt 
kan tillgodogöra sig kvinnornas magi.

Snart inser Tierney att det svåraste inte är att försöka överleva i skogen eller 
tjuvjägarna. Det stora hotet är de andra flickorna. När de kommer till platsen 
de ska bo på är det som att kvinnorna blir galna, de ger sig på varandra och 
ingen kan vara säker på att överleva vare sig utanför eller innanför deras 
inhängning.

Boken är svajig, bitvis är den spännande och insiktsfull kring teman som 
avundsjuka och manlig dominans men bitvis är den för overklig och 
överdriven. Pinsamt dålig sexscener finns tyvärr också med.

Fantasyinslag   - Kärlek   - Könsroller
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Välkommen till Addamsville av Francesca Zappa
Zora bor i Addamsville, en stad där det finns brännare som är från en annan 
värld, de tar över en människas kropp och sätter eld på hus. En eld som inte går 
att härleda till något. I Addamsville kan Zora och en del andra också se spöken 
som är döda invånare i Addamsville. 

En natt när Zora är ute märker hon att spökena samlar sig utanför den gamla 
skolvaktmästarens hus och inom kort står huset i lågor. Skolvaktmästaren dör i 
elden och Zora vet att hon kommer anklagas. Det är lätt att misstänka Zora
med en försvunnen spökjägarmamma, vars uppdrag Zora fått ta över, en pappa 
i fängelse och efter att Zora försökt lura halva staden på pengar. För att rentvå 
sitt namn ser Zora det som den enda lösningen att hitta den som startade 
branden. Till sin hjälp har hon sin kusin Artemis som kan allt om stadens 
lokalhistoria.

Det tog mig tid att komma in i boken, att förstå vad en brännare och alla andra 
konstiga fantasyvarelser är. Det gjorde läsningen trög till en början men sen 
börjar en spännande berättelse. Boken utspelar sig i en modern stad och därför 
var det var svårt för mig att föreställa mig den världen. För alla som gillar 
fantasy är det spännande läsning! Passar för högstadiet och kanske även första 
året på gymnasiet.

Nutidsfantasy   - Bränder - Arv

Åk 7-9 
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Fejk av Mina Lystad
Marie och hennes kompis Idil skriver för skoltidningen, men det går inte så 
bra. Det är allt färre som läser tidningen och redaktören Magga säger att de 
måste göra något. Magga drar sig inte för något för att få fler klick och säger åt 
dem att vrida och vända på rubriker och hotta upp nyheterna. Marie tycker det 
känns obekvämt och undrar om hon inte ljuger när hon skriver så men när 
Magga påminner Marie om att hon kan bli nästa redaktör biter Marie ihop och 
gör som Magga säger.

Marie ska skriva ett porträtt om skolans snygging Targei. Marie har aldrig 
pratat med Targej tidigare och är väldigt nervös. Men intervjun flyter lätt på 
och Marie ser en annan mjukare och mer osäker sida av Targei. Intervjun blir 
början på en vänskap och efter ett tag även något mer. Egentligen vill Marie 
inte ”outa” Targei men hon har inget val enligt Magga om tidningen ska finnas 
kvar.

Fejk är en nutida och humoristisk ungdomsroman om fake news, integritet och 
det svåra sociala spelet men även om vänskap och den första kärleken.

Boken är översatt från norska med stöd av nordiska minsterrådet.

Fake news - Kärlek   - Lojalitet

Åk 8-9 
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Allt jag vet om kärlek av Katja Timgren
Axel möter Petter på en skrivarkurs, och på ett väldigt okomplicerat sätt inser 
Axel att han är kär i Petter. Axel verkar inte tidigare ha funderat på om han är 
gay och förutom att han funderar lite på hur hans föräldrar ska ta det, så är 
detta inte något som problematiseras.

Istället är bokens huvudtema kärlek. Det handlar om hur det är att falla för 
någon och hur svårt det kan vara när denna någon inte mår så bra. För redan 
från början vet egentligen Axel att Petter inte mår riktigt bra. På deras första 
fest ihop försvinner Petter och de andra säger att så brukar det ju bli. Axel 
förstår att Petter försökt ta sitt liv men det är som att han ändå inte kan 
acceptera det och inse att Petter faktiskt är sjuk. Och det är inte svårt att förstå 
eftersom Petter för det mesta mår bra. Han leder demonstrationer, har fester 
och verkar vara en alltigenom stark person – men inners inne så mår Petter inte 
alls bra. 

En väldigt fin och snabbläst bok om kärlek och vänskap och psykisk ohälsa. 
Trots ett tungt ämne blir det inte för dystert att läsa och det är bra att läsa 
utifrån Axels perspektiv som inte riktigt förstår problemen med Petters 
mående. Jag gillar deras sms-konversationer mycket. Det höjer boken så att 
den får det där lilla extra! 

Psykisk ohälsa   - Kärlek   - Vänskap
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Lycka är för losers av Wibke Brueggeman
Phoebe Davies är övertygad om att kärlek är något som bör undvikas till vilket 
pris som helst. I alla fall om ser vad det har gjort med hennes bästa vän Polly. 
För sedan Polly träffade Tristan är det som att inget annat existerar. Polly har 
inte ens önskat Phoebe Gott nytt år, får då hade hon så fullt fullt upp med att 
hångla med Tristan och sen verkar hon har glömt det helt. Phoebe känner sig 
ensam och övergiven av sin bästa vän, men jag som läsare undrar om det inte 
delvis är så att Phoebe faktiskt drar sig undan och inte vill vara med Polly sen 
hon blev tillsammans med Tristan.

Phoebes mamma arbetar för Läkare utan gränser och har nu återigen åkt iväg 
och lämnat Phoebe hos moster Kate. Att bo hos Kate är något som Phoebe 
både är van vid och älskar, men hon önskar innerst inne att henne mamma inte 
skulle åka iväg. Det skulle hon dock aldrig erkänna för någon annan. 

Phoebe arbetar i Kates välgörenhetsaffär och där träffar hon Emma. Emma är 
svår att förstå sig på, men Phoebe vill inget hellre än att lära känna henne. Och 
plötsligt är kärlek kanske något som inte går att undvika…

Boken är skriven som en slags dagbok/blogg där Phoebe berättar om sin dag. 
Phoebe vill inte riktigt erkänna saker som är jobbiga för sig själv, utan det 
framkommer på kringvägar. Phoebe själv bara ignorerar sina jobbiga känslor. 
Lycka för losers är skriven med sådan humor och självdistans att jag skrattat 
högt flera gånger under läsningen. Det är en varm, mysig och samtida bok om 
en tonårings vardag med glädjeämnen och funderingar. Jag blir glad av att läsa 
den här boken och längtar efter att få återvända till Phoebes värld

Humor/ironi   - Kärlek   - Relationer
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I väntan Jacques av Elin Säfström
Elin Säfström ger ut sin första bok för unga vuxna/vuxna. 

Lollo vantrivs på sitt jobb på Telenovas kundtjänst och ägnar dagarna åt att 
drömma om Jacques, en perfekt, romantisk, supersnygg kille som dyrkar henne 
över allt annat, men som, om man ska vara petnoga, tyvärr inte finns i 
verkligheten. En dag får hon reda på att det bor en ung man i lägenheten under 
hennes som hon känner på sig skulle kunna göra hennes dagdrömmar till 
verklighet – han heter till och med Jack. Det finns bara ett problem: Jack är 
försvunnen och ingen vet vart han har tagit vägen. Lollo blir som besatt av 
tanken på att hon ska hitta honom, för Jack måste ju vara den rätte för henne. I 
jakten på Jack förändras Lollos liv och istället för att sitta hemma och se på TV 
låtsas hon vara privatdetektiv och lär känna Jacks bästa vän och mamma. 

En rolig och romantisk bok! Perfekt om man söker efter en stunds 
verklighetsflykt som ger en ett leende på läpparna.

Dagdrömmar   - Kärlek   - Humor
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Queenie av Candice Carty-Williams
Queenie och hennes pojkvän Tom har bestämt att de ska ta en paus , eller om det kanske är 
mest är Tom som har bestämt det. Queenie tvingas flytta hem sina jamaicanska morföräldrar 
eftersom allt annat är för dyrt.

Queenie arbetar på en tidning men får aldrig igenom sina pitchar. Detta beror till stor del på 
att hennes idéer handlar om svartas rättigheter och att chefen anser att läsarna inte är 
intresserade av det.

Livet går alltså sådär för Queenie, men hon bestämmer sig ändå för att Tinder är rätt väg att 
gå. Med telefonen i ett krampaktigt tag ska Tinder nu bli räddningen, men som vi alla vet är 
Tinder inte bara en rosenskimrande väg till att hitta kärleken. Queenie träffar på de mest 
ofattbara och otrevliga män, men hon kan ändå inte säga nej till dem; Det är väl ändå bättre 
med någon slags uppmärksamhet än ingen alls?

Som läsare får man följa Queenie när hon är på botten – hon har blivit dumpad, fått 
utmattningssyndrom, deprimerad och avstängd på jobbet pga att hon blivit (falskt) anklagad 
för sexuella trakasserier. Till slut får i alla fall Queenie hjälp av en psykolog och hon lyckas 
vända livet på rätt köl igen. Även om hennes mormor inte tycker utmattning är en sjukdom 
och att Queenie gott kan hjälpa till i hushållet om hon ska bo där.

Queenie kan låta som en tung bok men den är skriven med en stor portion humor så det blir 
aldrig en betungande läsning. Även om det samtidigt är mycket reella problem som tas upp: 
smygrasism både på jobbet och från Queenies fd pojkväns familj. Den låga självkänslan 
som gör att Queenie blir en sorts svart Ester Nilsson som likt Lena Anderssons romanfigur 
gör tvärtom mot vad som skulle vara det bästa för henne vad gäller män. Men om Ester 
Nilssons män ”bara” ljög och var manipulerande så är Queenies killar också smygrasister 
som i varierande grad utnyttjar Queenie sexuellt. Queenie påminner också en del om 
Bridget Jones dagbok även om problemen i Queenie är på ett djupare plan. Queenie är en 
ung kvinnas samtida röst som jag tror många ungdomar kommer att gilla!

Humor   - Smygrasism   - Att tappa bort sig själv
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Nationen av Michaela von Kügelgen
Här är det ett gäng ungdomar som vi följer, alla med koppling till universitetet 
och med viss koppling också till varandra. Det är studentlivet som skildras, 
studier som går bra eller dåligt, fester med mycket fylla och raggande, 
Nationen – bokens titel – syftar på just en studentkårsnation med alla dess 
traditioner. Frågorna som våra huvudkaraktärer ställer sig är bland andra: har 
jag valt rätt utbildning, ska jag våga satsa på det jag helst vill eller gå en mer 
bekväm väg, ska jag gå emot vad mina föräldrar vill, kan någon älska just mig, 
hur får jag livet att fungera osv. 

Eftersom boken utspelar sig i Finland och skildrar ett gäng svensktalande 
finländare finns i språket en del som är annorlunda. Främst gäller detta namn 
och begrepp inom universitetet och studentkårstraditionerna, det är ganska lätt 
att förstå vad som menas och det behöver inte störa läsningen. Det finns 
dessutom en ordlista i slutet ifall man vill kolla upp något! Boken passar för 
gymnasieungdomar och särskilt de som börjar fundera över fortsatta 
universitets- och högskolestudier och undrar lite hur det kan vara (även om 
detta utspelar sig i en speciell miljö i Finland).

Finlandssvenska   - Universitetsstudier   - Bli vuxen
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Lojal av Delphine de Vigan
Trettonåriga Théo med trassliga hemförhållanden lockar sin kompis Mathis att 
smygsupa i skolan. Deras lärare Helene misstänker att något inte står rätt till 
med Théo men delvis på grund av sin egen uppväxt går hon långt utöver vad 
hennes yrkesroll tillåter i sitt försök att rädda honom. Mathis mamma ställs 
inför sin makes hemligheter och undrar vem hon ska vara lojal mot. Fyra trådar 
tvinnas samman i denna historia om fasader som krackelerar.

Det här är en roman för vuxna som med sitt tema säkert kan intressera 
ungdomar på gymnasiet.

Missbruk   - Medmänsklighet   - Fasader
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Analfabeten av Agota Kristof
Agota Kristof lärde sig läsa redan som fyraåring och kastade sig över all tryckt 
text hon kunde hitta. Omgivningen såg denna ”lässjuka” mest som ett problem, 
förutom morföräldrarna som stolt visade upp hennes förmåga för alla i byn.

Kristof upptäckte senare att det enda som kunde mäta sig med läsning var att 
skriva. Vid tjugoett års ålder flydde Kristof från Ungern tillsammans med sin 
man och lilla dotter och de hamnade slutligen i en franskspråkig by i Schweiz. 
Eftersom franska var ett helt nytt språk för Kristof började en kamp för att 
erövra det nya språket.

Trots att hon hade talat detta nya språk i över trettio år så sa hon själv att hon 
fortfarande inte kunde det. Eftersom hon inte kunde tala det felfritt och för att 
hon var tvungen att ta ordböcker till hjälp när hon skrev, så kallade hon 
franskan för ett fiendespråk, som också höll på att döda hennes modersmål.

”Jag har inte valt det här språket. Det har påtvingats mig av ödet, av slumpen, 
av omständigheterna” avslutade Kristof sin bok och konstaterade att det är en 
utmaning att lära sig ett nytt språk – en analfabets utmaning.

I denna till sidantalet räknat tunna bok får Agota Kristof tydligt fram känslan 
av utanförskap, kampen för att erövra ett nytt språk och den ständiga längtan 
till hemlandet. Boken består av elva korta berättelser som bildar hennes 
självbiografi och den ger upphov till många tankar; När kan man egentligen ett 
språk? Vem bestämmer när man kan ett språk, man själv eller omgivningen? 
Och vad förlorar man när man tvingas lämna sitt land och sitt språk?

Vackert språk   - Lära sig ett nytt språk   - Utanförskap
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Mitt liv utan dig av Betlehem Isaak
Betlehem är dotter till journalisten Dawit Isaak som sedan 2001 sitter fängslad 
i Eritrea. Vi följer Betlehem från uppväxten i Asmara, Eritrea, till flytten till 
Biskopsgården i Göteborg och tillbaka till Eritrea. När Dawit fängslas måste de 
återvända till Sverige utan honom. Tankar och känslor, ilska och sorg - detta är 
Betlehems egen raka och mycket personliga berättelse om vad krig och 
diktaturer kan orsaka. 

Det är lätt att känna med henne och mycket intressant att få bakgrund till en 
händelse som – givetvis med rätta – fått mycket uppmärksamhet i media. 
Boken är relativt kort, hon skriver med bra flyt och det är lätt att läsa. Och 
fortfarande sitter Dawit Isaak fängslad.

Eritrea   - Hemlängtan   - Sanning
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Natt i Caracas av Karina Sainz Borgo
I Venezuela rasar våldet och samhället faller samman. Adelaidas mor dör och 
hon är nu ensam i ett land där inget längre fungerar, att vara utomhus är förenat 
med livsfara och normala samhällsfunktioner har gett vika. Efter ett inbrott tar 
hon sin tillflykt till grannens lägenhet där hon möts av en förfärlig syn men 
också finner en oväntad möjlighet att undkomma den totala kollapsen. Detta är 
en nervig och angelägen roman från en för oss avlägsen plats. Vi påminns om 
hur snabbt förändring kan ske. Våldet som skildras är sådant vi hör om från 
många olika länder runt om i världen, inte minst från länder i Latinamerika. 
När vi kan läsa om det i skönlitterär form kommer det oss nära på ett särskilt 
sätt.

Det är en roman för vuxna men kan absolut läsas av gymnasieungdomar. I 
mycket handlar det om att plötsligt inse att mitt hem och mitt hemland inte 
längre är mitt – och om att tvingas fly, vilja fly och hur vansinnigt svårt allt är.

Latinamerika   - Samhällsvåld - Överlevnad
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Medlöparna av Géraldine Schwartz
En berättelse om Europas glömska
Författaren som är journalist och dokumentärfilmare skriver här om sina 
farföräldrar. De tillhörde varken offren eller bödlarna utan de hade samma 
inställning som så många andra i Tyskland under andra världskriget: man 
blundade och var lite feg. Skildringen är saklig, ärlig och på samma gång 
obeveklig, och det handlar inte bara om släktingarna och tyskarna utan också 
om samma medlöperi i Frankrike. 

Boken är faktaspäckad och till viss del därför lite tung men den är också väl 
berättad och kan rekommenderas till den som vill förstå lite mer av historien 
och hur medlöperi kan fungera. Hela tiden under läsningen kan vi ställa frågor 
till oss själva: hur skulle jag ha reagerat? Vad skulle jag ha gjort? Det här är en 
bok som kan finnas kvar och läsas också längre fram, ämnet är ständigt 
aktuellt.

Släkthistoria   - Andra världskriget   - Hemligheter
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Säg inget En sann historia om mord och terror på 
Nordirland av Patrick Radden Keefe

Från slutet av 1960-talet och ända fram till 1998 var konflikten i Nordirland 
ständigt närvarande för all de människor som levde där. De enormt starka 
motsättningarna mellan katoliker och protestanter, mellan de som ville tillhöra 
Storbritannien och de som med våld bekämpade den brittiska armén – område 
mot område, gata mot gata – är svåra att förstå för en utomstående. Men det är 
nutidshistoria i Europa och väl värt att läsa om. 

Den här boken som har blivit mycket uppmärksammad berättar både om de 
ofta väldigt unga som gick med i olika väpnade grupper och om deras offer, 
människor som kallblodigt mördades eller bara försvann. Det är en väl berättad 
och gedigen bok för den som vill lära sig mer om detta.

Historia   - The troubles - Terrorism
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Där kräftorna sjunger Delia Owens
En roman i speciell miljö: våtmarker/träskmarker i södra USA. Den utspelar 
sig på 1960-talet och i området finns människor som lever under vitt skilda 
förutsättningar, somliga i det ordnade samhället där alla har koll på varandra, 
andra lever i den träskmark som sprider sig inåt land från kusten. Och givetvis 
finns också de mer eller mindre osynliga afro-amerikanerna i området.

Huvudpersonen är en flicka som ensam överlever sedan hon övergivits av alla 
i familjen och bokens handling kretsar kring ett mord. Miljön tänker jag mig 
lite som i filmen Beasts of the southern wild. Vi får följa Kya från barndomen 
och genom åren. Hon har få kontakter med andra, desto mer lever hon i och av 
naturen. Det finns hos henne en ständig längtan efter kärlek men hon är totalt 
låst i sin misstro gentemot andra på grund av vad som hänt henne och trots att 
hon möter och blir förälskad i en ung man vågar hon inte tro på att hon ska 
klara sig från att bli sviken – igen. 

En "bästsäljarbok" enligt omslagstexten men det blir inte så spännande och 
karaktärerna får inte riktigt liv. 

USA   - Träskmark   - Kärlek
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Code Name: Butterfly av Ahlam Bsharat
Butterfly är det namn som huvudkaraktären och jagberättaren använder om sig 
själv, fast i hemlighet. En av hennes hemligheter är tanken på att en dag lämna 
Palestina – men hur skulle det egentligen gå till? Det här är en fin berättelse 
om en flicka på cirka 12-13 år som lever i en by på ockuperat land på 
Västbanken, med en israelisk bosättning inom synhåll. Där arbetar hennes 
pappa, med odlingar som en gång varit hans och hans släktingars. Butterfly har 
en del funderingar kring den politiska situationen och våldet finns i 
bakgrunden, men i mycket är det en skildring av vardagsliv i byn med 
kompisar, syskon och familj. 

Boken som finns med på IBBY:s Honour list kom 2016 men finns att köpa och 
den finns också på arabiska i Mångspråksbiblioteket.

Palestina   - Uppväxtskildring   - Vänskap
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Toffee av Sarah Crossan
Allison, den 16-åriga berättaren, har precis rymt hemifrån från London. 
Allisons mamma dog när Allison föddes och fram tills nu har hon bott 
tillsammans med sin pappa och pappans nya kvinna. En bit in i berättelsen 
börjar man förstå att Allison misshandlades av sin pappa och samtidigt som 
hon väljer att rymma hemifrån så blir pappan lämnad av sin nya kvinna. Den 
här kvinnan vill skydda Allison och försöker få Allison att ge sig av 
tillsammans med henne, men Allison väljer att ge sig av på egen hand. 

På sin ensamma resa hamnar Allison hos en dement kvinna som tror att Allison 
är hennes gamla vän Toffee. Allison har ingenstans att ta vägen så hon stannar 
hos kvinnan och blir Toffee. Där lever Allison något slags halvliv och försöker 
hanka sig fram medan oron över vad som ska hända om pappan hittar henne 
alltid finns i bakgrunden. Hon lär också känna nya vänner som blir till 
destruktiva relationer.

En bitvis sorglig bok. Den är skriven som Sarah Crossans andra böcker, som 
poesi med korta rader och mycket luft. 

. 

Misshandel   - Psykisk ohälsa   - Destruktiva relationer
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Yes No Maybe so av Becky Albertalli & Aisha Saeed
Jamie Goldberg vill gärna voläntararbeta för hans lokala kandidat till senaten –
så länge som det är bakom scenen, När det kommer till att prata med 
främlingar vill han helst bara gömma sig. Han skulle aldrig knacka dörr för att 
vinna röster, tills han träffar Maya.

Maya Rehman har sin värsta Ramadan någonsin. Hennes bästa vän är för 
upptagen för att umgås, hennes semesterresa ställs in och hennes föräldrar ska 
separera ”på prov”. Mayas mamma övertalar henne att hjälpa till med att 
knacka dörr, och så träffar hon Jamie.

Att knacka dörr kan ibland vara svårnavigerat när folk inte öppnar dörren eller 
när de är otrevliga och ibland rent ut sagt rasistiska. Men att de gör det 
tillsammans gör det hela uthärdligt och för Jamie är det rena himmelriket. 
Sakta men säkert blir Jamie och Maya vänner och med tiden lyckas Jamie 
också vinna Mayas hjärta.

Mysig och samtida läsning! Jag gillar att den tar upp både politik och religion 
fast det inte är bokens huvudtema och väcker tankar kring rasism.

Politik   - Kärlek   - Religion
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Patron Saints of Nothing av Randy Ribay
Jay tillhör en filippinsk familj som flyttat till USA. Han har fina minnen från 
barndomen då kusinen Jun var hans bästa vän. Lagom till Jays sista sommarlov 
innan universitetsstudierna sätter igång får familjen ett sorgebesked: Jun är 
död. Men Jays föräldrar vill inte berätta vad som hänt. Jay undrar förstås och 
eftersom han är sommarledig ber han föräldrarna om att få åka till Filippinerna 
för att hälsa på släktingarna. Väl framme där inser han att det finns flera lager 
av hemligheter när det gäller Juns liv och död. Han måste också lära sig att 
navigera i den annorlunda kulturen, framförallt inom familjen hemma hos 
släkten.

I boken får vi följa Jays efterforskningar och vi får en glimt av hur livet kan 
vara i Filippinerna under president Duterte vars krig mot narkotikan spelar en 
roll i berättelsen. Språket är relativt enkelt med mycket dialog.

Mord - Lojalitet - Filippinerna

Åk 8-9 
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The girl with the louding voice av Abi Daré
Adunnis älskade mamma dör och med henne försvinner också mycket annat 
för Adunni. Det var mamma som lagade och sålde mat på marknaden och drog 
in pengar i hushållet – pengar som också gick till Adunnis skolgång. Nu är 
hennes inte lika driftige pappa bankrutt och de riskerar att bli hemlösa och vad 
återstår då om inte att gifta bort Adunni till någon som kan betala. Han har 
redan fått ett erbjudande och trots Adunnis protester blir hon snart gamle 
Morufus tredje hustru. 

Nu börjar Adunnis kamp: hon måste foga sig och lära sig att passa in men hon 
kan inte ge upp sina drömmar om skolgång och ett annat liv. Olika dramatiska 
händelser tar henne så småningom till huvudstaden Lagos – det blir inte som 
hon trodde där men hon har tur och kan så ta de första stegen mot en bättre 
framtid. Romanen är skriven på den variant av engelska som talas i Nigeria 
vilket kan vara en svårighet men är också intressant. Ett exempel: ”Adunni, 
your mama have dead”, papa say after a moment. “I Know, papa”, I say. “Have
another something bad happen?”

Det är intressant med en inblick i hur det kan vara att vara ung kvinna ett 
modernt västafrikanskt land idag.

Nigeria   - Starka flickor   - Att skapa sig ett liv
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Address Unknown av Katherine Kressman Taylor
Address Unknown är en bok som får läsaren att fundera mycket, bland annat 
över om hämnden alltid är ljuv?

Boken kom ut första gången mellan de båda världskrigen då nazisternas 
påverkan växte sig allt större och Hitler tog makten. Den är skriven som en 
brevväxling mellan Max och Martin som både har en firma och en djup 
vänskap tillsammans i USA. Martin har precis återvänt till Tyskland med sin 
familj och skriver till Max om den nya tiden i Tyskland; först tveksamt inställd 
till det som sker, för att sedan alltmer sälla sig till mängden av de som ser 
Hitler som Tysklands frälsare. Max som är jude ser med fasa hur Martin blir 
alltmer fientligt inställd till judar och deras vänskap testas till det yttersta, för 
att till slut avslutas.

Samtidigt befinner sig Max syster Griselle i Tyskland för att medverka i en 
teateruppsättning och Max ber sin före detta vän om att i alla fall skydda henne 
från att drabbas av pogromerna. Övertygad i sin tro på att offer måste göras för 
att det tredje riket ska kunna växa sig starkare, så sviker Martin allt han 
någonsin tidigare trott på, när han vägrar att rädda Giselle undan nazisterna. 
När Max nås av budskapet att hans älskade syster är död och att Martin kunde 
ha hjälpt henne ser han till att hämnas. Genom att skicka brev till Martin med 
fiktiva sifferkoder börjar nazisterna se Martin som en misstänkt. Förtvivlad 
skriver Martin till Max att han ska sluta skicka dessa brev, annars kommer 
Martin att föras bort. Men kan man förlåta allt?

Address Unknown blev till en början förbjuden i Europa av nazisterna, men 
har under senare år åter nått ut till allt fler läsare. Temat för boken är ständigt 
aktuellt och är mycket bra som utgångspunkt för läsning och diskussioner från 
och med årskurs 9. Missa inte att läsa efterordet av författarens son.

Andra världskriget   - Hämnd   - Brev
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