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Arro, Lena : Häxbergets hemlighet 

Opal, 2008 

I tredje boken om kompisarna Mirja och Marie försöker flickorna 

klura ut vad det är för mystiskt som pågår uppe på Häxbergets  

gamla skidanläggning. Speciellt intressant är det förstås eftersom  

det är familjen Pålsson som köpt anläggningen; deras tvillingpojkar  

Mikael och Gabriel är flickornas favoriter. 

En spännande berättelse för den som gillar böcker om övernaturliga  

fenomen. Passar läsare från åk 4 och uppåt.  
 

 

 

Bracken, Beth : En farlig önskan (Svarta skogens hemlighet) 

Nypon förlag, 2013 

 

I första delen av en ny lättläst fantasyserie lär vi känna kompisarna Lucy 

 och Soli. Flickorna är bästa vänner trots att de är väldigt  

olika till både sätt och utseende. Men så händer det något som  

gör att de blir osams, och ensam ute i den svarta skogen gör Soli  

det som hon inte skulle ha fått göra: hon önskar att Lucy skulle försvinna. 

Hennes önskan slår omedelbart in,  

och nu vet hon inte hur hon ska kunna få sin önskan ogjord och sin vän  

tillbaka från Feernas rike dit hon hamnat. 

Böckerna har massor av fina färgillustrationer och texten är glest satt och enkel 

att läsa och förstå. Passar alla som gillar fantasy från ca 10 år och uppåt. 

   

El Jörgensen, Bodil : Tredje timmen efter midnatt 

Opal, 2011 

I denna bok får vi lära känna kusinerna Esme(ralda) och Igor, som  

råkar ut för en rad mystiska händelser. Först hittar de en snygg  

sportväska i en sopcontainer, och sedan upptäcker de att någon  

bryter sig in i kaninburarna i Barnens Park, och ännu sker ett inbrott  

i kiosken. Spåren leder kusinerna till ett gäng som sysslar med rollspel.  

Förutom att de vill lösa mysterierna, önskar kusinerna också få hett,  

efterlängtat stoff till sin skoltidning, som de skriver och fotograferar för. 

Och nog händer det minsann i denna fartfyllda bok, som passar från åk 

4 och uppåt. 
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Flanagan, John : Gorlans ruiner (Spejarens lärling del 1) 

B.Wahlström, 2007 

 

Gorlans ruiner är första boken i serien Spejarens lärling. Boken handlar  

om 15-årige Will som drömmer om att bli riddare i kungariket Araluen.  

Men hans drömmar om riddarskolan slås i kras eftersom han är för kort  

och spenslig. I stället blir han utvald att bli lärling hos spejaren Halt.  

Spejarna anses vara mystiska och gåtfulla. Viktiga egenskaper som  

spejarna bör ha är att kunna röra sig ljudlöst och att vara listiga. Will  

visar sig vara snabb, kvicktänkt, modig och dessutom bra på att klättra.  

Hans viktigaste redskap är den kamouflagefärgade manteln och pilbågen.  

Han får en egen ponny Tug, och de kommer att betyda mycket för varandra. 

Halt och Will får snart ett viktigt uppdrag - att förhindra att kungen i riket 

mördas... 

 

Boken är spännande och aktionfylld och passar för läsare i åldern 10-12 år och 

även äldre!  

 

 

 

 

Frimansson, Inger : Rida på Golden (Kona-klubben 1) 

Bonnier Carlsen, 2011 
 

Det här är en ny bokserie för alla som älskar hästar! Ingeborg (Bojan)  

börjar i Eufrosynes (Frossans) klass och de blir genast vänner. De  

tycker att de har världens konstigaste namn och bestämmer sig för att  

bilda en klubb som de döper till Kona-klubben (Konstiga namn-klubben).  

Bojan har en egen häst som heter Golden Angel. Frossan har just börjat  

rida i nybörjargruppen, men drömmer om att få rida på Golden. Men  

vågar hon erkänna för Bojan att hon ännu inte rider så bra? Vill Bojan 

fortfarande vara hennes kompis trots det? 

 

Den här boken handlar om ridning och vänskap passar för de som börjat läsa 

böcker med mera text. 
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Hagmar, Pia : Vänner och ovänner 

Wahlströms, 2009 

Flisan har fått det som många bara drömmer om; en alldeles egen häst!  

Allt borde vara frid och fröjd, men när Tarzan inte blir den supersnälla  

och lydiga ponny som hon fantiserat om blir det jobbigt. Varifrån ska  

hon få hjälp? Mamma och pappa skulle ta Tarzan ifrån henne om de  

visste, och kamraterna är avundsjuka. Det ska ju vara roligt att ha  

egen häst, inte kännas jobbigt! 

Det här är sjätte delen i serien om hästintresserade Flisan. Boken är lätt att läsa 

och passar från åk 3 och uppåt 
 

 

 

Hallberg, Lin: Svikarboken 

Rabén & Sjögren, 2006 
 

Sommarlovet tar snart slut och Kemal och hans gäng skall ha ett sista party  

vid badet. Festen spårar ur och snart hörs polisens sirener. När skolan  

börjar pratas det om vem som eldat upp dörrarna vid badet och målat på 

väggarna, men Kemals gäng håller ihop och är tyst. Kemals klass skall  

åka på klassresa men resan blir inte som planerat. Elevernas dåliga  

samvete spökar på resan  

och när de kommer hem är det inga glada föräldrar som står och väntar på  

dem! Har någon skvallrat? Hur ska det gå för Kemal som har så stränga 

föräldrar?  

Blir Kemal skickad tillbaks till Turkiet? 

 

Läs också Kompisboken och Bästisboken.  

 

 

 

 



 
 

6 

 

Halling, Thomas : Eddie 12 och hon som heter Elsa : Elsa 12 och han som 

heter Eddie 

Alfabeta, 2013 

Denhär boken är speciell på det sättet, att man kan läsa den från två håll! 

 Ifall man börjar från ena ändan så är det Eddies berättelse, och väljer  

man den andra ändan så får vi läsa Elsas version. Eddie är klassens  

stökiga elev som inte drar sig för att lura till sig en stulen mobiltelefon  

som han sen inte vet hur han ska ha råd att betala. Han inser snart  

ett otroligt faktum: flickan som finns avbildad i mobilen sitter bredvid  

honom när skolterminen börjar på hösten! 

I Elsas berättelse får vi följa med hur det känns att börja i en ny skola  

som är mycket större än vad man är van vid. Elsa blir inte väl  

emottagen och hon längtar tillbaka till sina gamla vänner. Och till  

råga på allt blir hennes nya mobiltelefon stulen redan första dagen på nya  

stället. Kan det börja sämre? 

Boken går rakt på sak och innehåller ganska fult språk ibland. Den passar 

läsvana flickor och pojkar från 12 år och uppåt 
 

 
 

 

Halling, Thomas : Finnes: Agnes, önskas: hund 

Alfabeta Bokförlag, 2007 

Agnes, snart 11, har önskat sig en egen hund i flera år, och nu ser det ut  

som om drömmen skall kunna uppfyllas. Agnes är fylld av förväntan och  

hon vill gärna förbereda sig på det sätt som mamma och pappa föreslår.  

När de sedan kommer överens om varifrån hunden skall skaffas blir allt  

ännu mer spännande. "Hoppas, hoppas att det går", säger Agnes bästa vän  

Cilla som redan har en egen hund. 

Medelstor stil, luftigt och lättläst, inga bilder. Boken passar åk 3 och  

uppåt. 
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Harild, Kirsten Sonne: De underjordiska 

Bergh, 2006 

 

Emmy och Frederik firar sommarlov på Bornholm. Snart börjar de mest 

konstiga saker hända med den planerade motorvägen genom byn.  

Människor dör, saker försvinner och bilarna får oförklarliga fel. Farfar  

Ejnar får skulden för en del av detta, men är han verkligen skyldig eller 

 har de underjordiska något med saken att göra? Det får de veta när de  

träffar dem. 

 

Ett lättläst fantasyäventyr med vänskap och liten spirande romans. Två delar till 

kommer ut.  
 

 

 

Hjertzell, Maja : I love you Viktoria Andersson 

Rabén & Sjögren, 2011  

9-åriga Linn har svårt att få sin mamma att sluta styra och bestämma.  

Linn vill själv välja kamrater och intressen utan att mamma blandar sig  

i. Så hittar Linn en dag oväntat flygintresserade Simon.. Den ny- 

inflyttade grannen Viktoria med sin spännande bokbuss verkar också  

intressant, trots att hon förstås inte är en sån som mamma skulle ha  

valt som kompis till Linn. 

En fin bok om vänskap och att känna sig ensam ibland. Boken har ganska  

liten stil och en del svartvita bilder. Den kan passa läsintresserade från åk 3 och 

uppåt. 

 

 

 

 

Hoffman, Yvonne: Det röda bokmärket 

Fontana Media 2006 
 

Emma och Erik har tråkigt, sportlovet tycks regna bort.  

På mormors vind hittar de ett rött gammalt bokmärke. Med hjälp av det  

magiska bokmärket kan syskonen resa i tiden och läsaren får träffa många  

av våra historiska "kändisar". Erik spanar in ett vikingaskepp och hamnar  

i en häxjakt i Vörå. Emma besöker Åbo slott och träffar hertig Johan och  

Katarina. Hon är också tillfällig piga i ett köpmanshus i Jakobstad. 

Men Erik blir varnad, bokmärket kan vara farligt... 

 

Boken är tilltalande med lättläst text och illustrationer.  
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Hofverberg, Åsa : Sally och änglasolot 

Rosa huset, 2009 

Kören som tredjeklassaren Sally sjunger i ska ha ett julspel i kyrksalen i år,  

och Sally önskar att just hon skulle få sjunga en av solorollerna som ängel.  

För att få som hon vill är Sally beredd att göra en hel del, och hon tar  

även till fula knep som gör att hon har en hel del att reda upp innan allt  

känns bra igen. 

Det här är andra boken om Sally. Författaren har även skrivit serien om  

Hedda, som hittills utkommit i fyra delar. 

Boken passar läsare från åk 3 och uppåt 
 

. 

 

Jansson, Anna : Klasskassan 

Rabén & Sjögren, 2010  

Detektiven Emil Wern får ett viktigt fall att lösa: en tjuv härjar i staden  

Visby på Gotland där han bor. Förutom alla pengarna som klassen  

samlat ihop till sin resa har också andra människors pengar försvunnit.  

Vem är den fräcke tjuven som t.o.m. stjäl ur klasskompisen  

Sokrates jackficka? 

Boken är lättläst och illustrerad med många svartvita bilder.  

Spännande läsning från åk 3 och uppåt. 

 

 

 

Lagerqvist, Camilla : Cirkusflickan 

Rabén & Sjögren, 2010 

Som sexåring blir Ellen såld till en cirkus, och nu börjar ett liv bestående av  

idel träning och uppträdanden. Ellen längtar ofta efter sin mamma men när  

de till sist träffas igen är det inte längre så självklart att hon vill flytta hem  

till sin mammas nya liv. Cirkuslivet har blivit Ellens livsstil, det är här  

hon hör hemma! 

Boken är spännande och berättar om en tidsepok och en livsstil som inte  

finns mera. För den som gillar lite tjockare böcker är boken en godbit,  

den passar läsare från åk 4 och uppåt. 
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Lean, Sarah : Hemlös 

B. Wahlström, 2013 

 

 

Ett år har gått sedan Callys mamma dog i en bilolycka och lämnade  

Cally, hennes bror och pappa ensamma. Ingen talar längre om mamma -  

det gör för ont. Men Cally vill tala om mamma och hon vill sjunga  

och få vara glad. Cally tycker att hon ser mamma, men ingen tror henne.  

Skolan ordnar en sponsrad tävling i tystnad för att samla in pengar och  

hjälpa sjuka barn. Efter tävlingen slutar Cally att tala. Plötsligt börjar  

en stor lurvig hund dyka upp överallt, den verkar inte ha någon ägare så  

Cally döper hunden till Hemlös. Kanske vet Hemlös att hon verkligen 

såg mamma? Och pojken som bor under dem, Sam, verkar också veta att 

Cally inte ljuger. Trots att Sam varken kan höra eller se, visar han henne  

vad riktig vänskap är. Tillsammans tar de reda på var den stora grå hunden  

hör hemma. 

 

Lättläst bok  för dej, 10 år och uppåt som gillar att läsa om djur! 

 

 

 

 

Lidbeck, Petter : Den danske rånaren 

Tiden, 2007 

Tredje boken i deckarserien Tre tjejer handlar om ett bankrån som de tre 

fartfyllda kompisarna råkar bli vittne till. De snabbtänkta flickorna är med  

om en spännande jakt på bovarna, och trots att de ibland hindras av  

oförstående vuxna, så ordnar sig allt till sist. Som vanligt är det flickornas 

skärpta uppmärksamhet som gör att de som verkligen är skyldiga åker fast! 

Lättläst och humoristiskt skrivet, passar läsare från åk 4 och uppåt. Bilder 

saknas, medelstor stil 
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Lundberg Hahn, Kerstin : Stormens ögon 

Rabén & Sjögren, 2009 

Kompisarna Zacki, Mimmi och Fredde försöker lösa mysteriet med en  

ryggsäck som de hittar i skogen. De kommer fram till att det är rångods  

och bestämmer sig för att försöka avslöja rånarna. En regnig kväll får Zacki  

via sms reda på att Mimmi och Fredde befinner sig på industriområdet  

där de tydligen råkat illa ut och blivit tillfångatagna av rånargänget.  

Zacki vet inte riktigt vad han ska göra för att kunna hjälpa dem.  

Till råga på allt drar stormen allt närmare, hur ska Zacki överhuvudtaget  

kunna ta sig ut i det här hemska vädret? 

Spännande bokäventyr som passar från åk 3 och uppåt. Boken saknar bilder, 

men texten är indelad i korta kapitel och lätt att läsa. 

 
 

 

Lärn, Viveca : Luddes salta sommar 

Rabén & Sjögren, 2007 

Fotbollsspelaren Ludde, snart tolv, skall få åka på läger med laget till  

Saltön. Fotboll och strandliv har han räknat med att få uppleva, men alla 

ridtjejerna som också vistas på ön innebär ett spännande tillskott.  

Bara han nu skulle lyckas få söta Lollo att upptäcka honom!  

Det här är femte boken i serien om Ludde, här har han blivit lite äldre. 

Mellanstor stil, inga bilder, passar från åk 4 och uppåt. 
 

 

 

Mangold, Maud : Smugglarens hemlighet 

Rabén & Sjögren, 2007 
 

Som skräddarens springpojke har Samuel det ganska bra nuförtiden. Han hör 

varken till de rikaste eller de fattigaste, vilket känns skönt när han ska börja 

skolan igen. På så sätt får han vara ifred. En dag hittar han en tubkikare i leran 

på marken, den tycks vara magisk på något sätt, för ibland ser Samuel saker i 

den, som han inte sen kan hitta i verkligheten. Den magiska kikaren medverkar 

också till att han lär känna Smugglaren, en sjöman som lovar försöka ta reda på 

vad som hänt Samuels mor som han inte sett sedan 4-årsåldern. 

 

Spännande läsning från 1800-talets Göteborg. Boken är nr 3 i ordningen och 

passar bra även som högläsning från åk 4 och uppåt. Medelstor stil, inga bilder 
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Olczak, Martin : Trolldom i Gamla stan (Jakten på Jack 1) 

Rabén & Sjögren, 2011 
 

Boken Trolldom i Gamla stan är den första boken av fyra i serien Jakten 

 på Jack. Jack är en föräldralös pojke som bott på olika barnhem och hos 

släktingar. Den här sommaren får han bo hos sin moster Betty. Jack  

hittar där en gammal trolldomsbok och det visar sig att han kan trolla!  

Betty avslöjar då hemligheten om hans föräldrar. De är vetenskapsmän  

som är experter på älvar, jättar, häxor och andra magiska varelser. En  

natt blev de bortförda av varulvar, men nu när Jack kan trolla kanske  

de har en chans att hitta Jacks föräldrar. 

 

Boken har lite mer text och svartvita illustrationer. Det är spännande och 

fartfylld läsning med vättar, bergstroll, varulvar m.m. Passar för åk 2 och uppåt. 

 

 

Paterson, Katherine: Bron till Terabitia 

Bergh, 2006 (1980) 
 

Jesse (Jess) tränar för att bli den snabbaste löparen i skolan. Men när  

det äntligen gäller blir han omsprungen de sista metrarna - av en flicka!  

Jess och Leslie tillhör de udda barnen i klassen, men de blir ändå bästa  

vänner trots att de sinsemellan också är helt olika. Tillsammans  

skapar de fantasiborgen Terabitia där de är kung och drottning.  

Till Terabitia tar de sig genom att svinga sig i ett rep över en flod.  

En dag brister repet. En bok om vänskap, utanförskap, fantasi,  

lek och sorg. 
 

Författaren är 2006 års mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.  
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Parr, Maria : Tonje och det hemliga brevet 

Rabén & Sjögren, 2010 

Dethär är den perfekta högläsningsboken; den är både rolig och dramatisk! 

Huvudpersonen Tonje bor i en liten by i norska fjällen. Hon är en riktig  

krutdurk som både vill och kan reda ut de mest komplicerade saker som  

inträffar i hennes älskade Glimmerdalen. Hennes bästa vän är gubben  

Gunnvald, 74 år. En vinter hamnar Gunnvald på sjukhus och i samband  

med det inser Tonje att det finns en viktig hemlighet som alla vuxna i byn  

har undanhållit henne, byns enda unge. Hittills ja, men inte längre.. 

Läsare från åk 3 och uppåt har glädje av denna berättelse, boken saknar bilder 

men det är full fart från första sidan till den sista! 

 
 

 

Siamon, Sharon : Hästen från himlen 

Wahlströms, 2007 

Första delen i en ny serie som heter Mustang Mountain. Huvudpersonerna  

är tre flickor som trots att de är olika till sättet och har väldigt olika  

bakgrund lyckas komma överens och bli vänner småningom. Under den 

strapatsrika resan fram till målet, en ranch uppe i ett naturreservat i bergen, 

hinner flickorna vara med om de mest dramatiska saker. 

Det här är en bok fullproppad med händelser, så den som tycker om att läsa 

böcker där det händer mycket har något att se fram emot! 

Ganska liten stil, inga bilder. Passar hästintresserade från åk 4 och uppåt. Boken 

finns i Ytteresse 
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Stehn, Malin : Sebbe på bänken (Lundeby IK) 

Opal, 2011  

Fotbollsspelarna i Lundeby IK står inför ett problem när hösten närmar  

sig : det är dags att börja med 11-mannalag, och vad gör man då, när  

gruppen består av endast nio spelare? Lagets tränare kommer med en  

lösning som verkligen inte faller alla i smaken. Men har han kanske rätt  

ändå, ska de slå ihop sig med värsta motståndarlaget och börja spela 

tillsammans? 

Boken ingår i serien om Lundeby IK, som hittills utkommit i sex delar.  

Passar alla fotbollsintresserade från åk 3 och uppåt. 

 

 

 

Storck, Åsa : Milos flykt 

Hegas, 2008 

Åsa Storck skriver ofta både spännande och lättläst, och denhär berättelsen  

är inget undantag. Denna bok berättar om pojken Milo, en flykting som  

lever gömd med sin familj. För att inte bli upptäckta är de tvungna att  

flytta med jämna mellanrum, något som känns jobbigt för Milo, speciellt  

nu när han just lärt känna Elias, sin fotbollskompis, som också bjudit  

honom på sin födelsedagsfest. Hur ska Milo göra för att kunna gå på  

festen ifall de nu måste flytta igen? 

Lättläst för åk 4 och uppåt 

 

 



 
 

14 

 

 

 

Umansky, Kaye : Familjen Skum 

Argasso, 2007 

Familjen som flyttar in i grannhuset tycks vara rena motsatsen till Darrens  

egen prydliga familj. Ändå dras han som en magnet till dem och möts  

av många överraskningar. Men hur ska det gå när hela hans familj blir 

inbjuden till grillfest hos grannen? 

Detta är en lättläst bok, där roliga bilder kompletterar den mycket glest  

satta texten. Boken passar alla som gillar humor från åk 3 och uppåt. 

 

 

Åkerblom, Gull : Lånehunden 

Opal, 2011 

Ellis mamma arbetar som journalist och skriver ibland avslöjande artiklar  

som inte gillas av alla. En dag går det så långt att hon avsiktligt blir  

påkörd av en bil i ett försök att sätta stopp för skriverierna. Mamman  

hamnar på sjukhus, och Elli måste skyddas från att råka illa ut. Lösningen 

blir att mormors syster Iris tar hand om henne och låter henne flytta in i  

sitt hus. Elli har bara dunkla minnen av vad som tidigare hänt då hon  

vistats hos den speciella gamla damen och hennes allt-i-allo Tom.  

Vem är det som vill hennes mamma ont, hur ska de kunna förhindra att  

något hemskt händer? Vilken tur att Elli har lånehunden Ylva att trösta  

sig med! 

Boken är lättläst och spännande, innehåller även lite övernaturliga inslag. Passar 

läsare från åk 4 och uppåt. 
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