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Abrahamson, Emmy : Only väg is upp 

Rabén & Sjögren, 2012 

 

Det här är första delen i en kommande triologi om Filippa Karlsson.  

sina drömmar. Hon har sökt in på en av de bästa teaterskolorna The  

Royal Drama School och ska på provspelning dit. Hon är full av iver,  

men möter bakslag när hon söker lägenhet och jobb. Hon hamnar ut  

för otrevliga hyresvärdar och skumma figurer. Ett av målen är också att  

en riktigt cool pojkvän. Hon hittar snart sina drömmars kille, tror hon... 

 

Boken är lättläst och humoristisk. Den är lite overklig, men tonåringar kan 

kännna igen sig i många av Filippas tankar och känslor. Den passar från 13 år 

och uppåt. 

 

  

Andersson, Henrika : Emma Gloria med lust och fägring stor 

Söderströms, 2011 

Det är vår och Emma har mot alla odds klarat av studenten. Bra betyg fick  

hon också, och nyckel till pappas arbetslägenhet att ha som sin egen lya  

under sommaren. Men det förflutna tränger sig på; Emma har svårt att  

kunna komma över att hon utsatts för trakasserier och blottlagts via  

facebook. Hennes sjuklige farfars uppmaning tröstar och ger kraft till  

en motattack. "Låt ingen trampa på dig, Emma", säger han. 

Dethär är den tredje och avslutande delen om Emma Gloria, en finlandssvensk 

ungdom bosatt i Helsingfors. Boken är lämplig för äldre tonårsläsare. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Andersson, Henrika : Emma Gloria och den röda Längtansboken 

Söderströms, 2009 

Fjortonåriga Emma känner sig enormt besviken då vännen Sandor helt  

oväntat åker till Paris för att studera musik. Hon kommer på kant med  

de flesta i sin omgivning, och allt börjar bara kännas jobbigt och  

motbjudande; ensamheten hemma, kompisar, skola, pianolektionerna.  

Och inte blir det lättare av att mamma tvingar henne till psykologen.  

I sin röda Längtansbok kan Emma skriva av sig, och småningom känns  

det lite lättare. Kanske har hon vänner trots allt, kanske går det att berätta  

om sina bekymmer trots allt.. 

Denna bok är en fristående fortsättning på Emma Gloria och de Levande 

Varslarna. Boken, som utspelas i Helsingforsmiljö, passar läsare 

i högstadieåldern. 

 

Bjärbo, Lisa : Det är så logiskt alla fattar utom du 

Rabén & Sjögren, 2010 

Ester och Johan är barndomskompisar och de har alltid sett sin vänskap  

som självklar. Men plötsligt är allt inte så enkelt längre. "I stället har hon  

tänkt att han är lite töntig som inte vågar säga ifrån, lite för snäll för sitt  

eget bästa. Vem orkar umgås med en mes, liksom? Det är inte förrän nu, när 

mesen för första gången sagt ifrån på allvar och hennes storebror påpekar  

det för henne, som det långsamt börjar gå upp för henne. Vad det är hon haft, 

och vad det är hon håller på att förlora." 

 

Dethär är en träffsäkert beskriven kärlekshistoria med alla de rätta 

ingredienserna. Passar alla tonårsläsare! 
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Cast, P.C. : House of night 3 : Utvald 

Bonnier Carlsen, 2010 

För den som gillar vampyrgenren är serien House of night ett gott 

alternativ. Den isolerade internatskolan Nattens hus är till för de  

människor som blir märkta, dvs deras öde är att bli vampyr. De måste  

genast ta sig till Nattens hus och påbörja en utbildning som, ifall de klarar  

sig så långt, leder till att de blir fullständiga, fullvuxna vampyrer. Livet  

består nu av studier nattetid, deltagande i magiska riter och andra ceremonier, 

förutom alla vanliga intriger och händelser som är en del av vardagen i de  

flesta skolor. I denna tredje del kämpar huvudpersonen Zoey Redbird  

för att bästisen Stevie Rae skall kunna räddas från sitt tillstånd som  - ja,  

vad är det hon har blivit egentligen? "Hon dog, men är inte död. Men hon  

är inte en cool odöd, inte en vampyr, utan mer en äckelzombie." Finns det  

nån räddning för Stevie Rae, eller är hon borta för alltid? 

Författarduon (mamma + dotter) har planerat att skriva totalt 12 delar i denna 

serie! 

Christenson, Hanna : Duggregn 

Semnos, 2010 

En gripande berättelse om Alexander och Michaela och deras livsöden.  

Som tonåringar upplever de en förälskelse som knappt hinner börja  

innan en allvarlig olycka vänder upp och ner på tillvaron för dem båda.  

Efter några år träffas de oväntat igen, men är det för mycket som har hänt  

för att deras kärlek ska kunna få en chans igen? 

Boken hör löst ihop med de tidigare utgivna Evelyn (2008) samt  

Förändringar (2009). 
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Cras, Bengt-Åke : Ge aldrig upp (Malmens IK) 

B. Wahlström, 2011 

 

Det här är femte boken i fotbollsserien Malmens IK. Böckerna handlar om 

femtonårige David Linder. Han har nyss flyttat från Stockholm till en  

småstad och en mindre fotbollsklubb där han nu är lagets bäste  

målgörare. Säsongen är snart slut och det är viktiga matcher på gång.  

Men David börjar känna sig krasslig. Han upptäcker en svullnad på  

halsen. Är det cancer? Han vill inte oroa sin mamma som har mycket  

jobb och pappa sitter i fängelse för ekonomiska brott. Träningar och  

matcher varvas med oron över svullnaden och bitterheten över  

pappans handlingar. David är också osäker på hur förhållandet mellan  

honom och Carina Fjellström kommer att bli. 

 

Boken passar för tonåringar som älskar fotboll, men kan också läsas av andra 

eftersom boken behandlar teman som tonåringar kan känna igen sig i. 

 

Granberg, Inger : Din syster Elina 

Hegas, 2007 

När Anna plötsligt kontaktas av någon som påstår sig vara hennes  

storasyster vet hon inte vad hon ska tro. Varför har mamma inte berättat  

något under alla dessa år i så fall? Och om det nu är sant, är det då så  

självklart att Anna vill ha något att göra med henne överhuvudtaget? 

Tonårsbok med stor och lättläst stil, illustrerad.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Granholm, Emma : Sjutton år och skitsnygg 

Alfabeta, 2012 

Felix är sjutton år och anser sig vara skitsnygg. Han brukar peppa sig 

själv med den tanken. Alla tjejer vill vara med honom. Han är kaxig 

och ibland till och med lite elak. Han har en flickvän och är med i ett 

kompisgäng. Efter att ha varit borta på semester med familjen i två  

veckor har något hänt. Stämningen i gänget är helt förändrad. Felix står  

plötsligt inte i den absoluta blickpunkten längre. Han har fått konkurrens  

av en mystisk och cool kille, Zäta. Allt verkar kretsa kring den nye killen  

nu och Felix mår dåligt över hela situationen. Hans självförtroende får  

sig en rejäl törn. Men han är också misstänksam mot den nye killen som  

vill ta plats i gänget. Vem är han och varifrån kommer han? Vad vill han 

egentligen? 

 

Det här är en spännande och också tankeväckande bok som passar tonåringar. 

Den behandlar teman som popularitet, utanförskap och självkänsla. 

 

Hagmar, Pia : Millan 

B. Wahlström, 2012 
 

Det här är en ny hästserie för tonåringar. Millan är en trettonårig flicka 

 

som älskar hästar. Hon hjälper till i ett stall och får rida ibland. Millan  

har en bästis, Angelika, men egentligen tycker hon att det skulle vara  

enklast att hon bara var ensam. För sanningen är den att Millans pappa  

är alkoholist och arbetslös och hennes mamma är sjuk och orkar  

ingenting. Så Millan får ta stort ansvar hemma och sköta både hunden  

Lufsen och lillebror Josef. Hon vill inte att någon ska få reda på hur  

hon har det hemma. Därför är stallet en underbar och viktig plats att  

vistas i. Millan drömmer om en egen häst och en dag blir det faktiskt  

verklighet - men inte på det sätt hon tänkt... 

 

Det här är en spännande och lite sorglig bok om en flicka som bär på 

familjehemligheter, men som har sina egna drömmar som hon inte vet om 

någonsin kommer att slå in. Den passar också för dem som inte vanligtvis läser 

hästböcker. 
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Hallberg, Lin : Vem är du Johanna? 

Rabén & Sjögren, 2011  

Att ha sin identitet kluven är inte så lätt. Johanna står med ena benet i  

mammas Sverige, och det andra på Island, där pappa och hans släkt med  

farmor i spetsen bor. Farmor som betytt så mycket för Johanna när hon  

var liten och bodde på ön. Johanna reser tillbaka till Island för att - ja,  

finna sig själv, upptäcka vad hon vill, komma i balans, komma över och  

glömma sin sorg.. det finns många orsaker. 

Det här är en fin tonårsbok om känslor, som inte passar bara hästfrälsta  

läsare, även om man nog får sig en dos islandshästkunskap på köpet! 

 

Havstad, Bitte : Parisresan 

Opal, 2009 

Noras morföräldrar ordnar med en överraskningsresa till Paris för dem alla, 

och Nora förstår att det inte är en slump att de valt Paris, staden där hennes 

mamma träffade hennes okända pappa för så många år sedan.. Men är det 

överhuvudtaget möjligt att kunna hitta någon efter så många år, även om  

Noras mamma och pappa har en viss mötesplats och ett bestämt datum  

som de bestämt för länge sedan. Har pappan orkat söka sig dit, det har ju  

gått så många årsdagar som mamman inte har dykt upp på mötesplatsen? 

Spännande och romantisk berättelse som passar alla tonåringar. 
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Horowitz, Anthony : Alex Rider - Scorpias hämnd 

Bonnier Carlsen, 2012 

 

Tonårsagenten Alex Rider har fyllt femton år och arbetar inte längre  

för MI6. Men en av ledarna för den kriminella organisationen  

Scorpia hittas död och alla spår leder till en skola i Kairo. Än en gång  

behöver den brittiska underrättelsetjänsten Alex. Han skickas till skolan  

förklädd som elev för att ta reda på vad som är på gång. Med sig till  

Egypten får han sin hushållerska, förmyndare och bästa vän: Jack  

Starbright. Snart börjar han dock märka att allting går lite för bra.  

Kan hela uppdraget vara en fälla? Är det verkligen möjligt att  

Scorpia har grundlurat MI6? När sanningen väl går upp för honom är  

det redan försent och både han och Jack är i fara. För Scorpia har en  

hämnd att utkräva, både på MI6 - och på Alex Rider, tonårsagenten  

som gjort dem till åtlöje två gånger. Kan han lyckas en tredje gång? 

 

Det här är den nionde och sista boken om Alex Rider. Böckerna är  

fristående, men man borde nog läsa några av de andra böckerna innan  

man läser den sista som knyter ihop dem. Saker och personer visar sig  

vara något annat än man alltid trott. Aldrig har Alex lidit så mycket som i den 

här boken och aldrig har ett uppdrag varit lika omöjligt. Men han är ju Alex 

Rider - och "Alex Rider har alltid haft en djävulsk tur" som en av Scorpias 

ledare uttrycker det. Boken är spännande och passar för ungdomar kanske från 

tolv till sexton år eller vem som helst som vill ha en bra bok. 

 
 

Jacobsson, Ritta : Afrodite och sveket 

Wahlströms, 2007 
Afrodite hamnar i en härva av konstigheter där hon blir anklagad och  

misstänkt för allt möjligt. Hon vet varken ut eller in, och när vänner  

oväntat sviker besluter hon sig för att försöka ta reda på vad som ligger  

bakom trakasserierna, men håller på att mista sin älskade hund på köpet.  

En spännande bok om hur grymt människor kan utnyttja varandra.  

Denna andra bok om Afrodite som vill bli polis kan läsas fristående  

från den första som heter Afrodite och döden. 
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Johansson, Ewa Christina & Sjögren, Kristina : Svag is (Siri 2) 

Rabén & Sjögren, 2011 

 

Boken Svag is är en fristående fortsättning på Sista resan som är första  

boken om Siri. Siri är en flicka på sjutton år som gillar motorcyklar och 

flygplan. Hon är nyfiken och orädd. När Siri en vårvinterkväll är ute på 

promenad träffar hon en flicka, Clara, som är ute med sin lilla hund  

Lakritz. Clara berättar chockad att hon hittat ett litet hundhalsband i en  

glänta i skogen. Där finns en massa spår efter kängor och stora hundtassar. 

Dessutom finns där blod. Siri och Clara börjar undersöka händelserna och  

får snart upp spår. Det visar sig att det har samband med flera fall av  

försvunna hundar. Polisen är passiv, tycker de och flickorna tar saken i  

egna händer. Men det blir farligare än de tänkt sig med kamphundar,  

hundtjuvar och svarta pengar inblandade... 

 

Det här är en aktionfylld thriller som också kan fängsla mer läsovana tonåringar! 

 

Kaaberböl, Lene : Hermelinen 

Rabén & Sjögren, 2007 

 

Boken är en fortsättning på Silverhästen och berättar om Katriona från  

landet Breda. Kat, som hon kallas, vill bli en bredinari, en silverryttare  

som rider runt i riket till hjälpbehövande människor. I denhär boken  

får hon uppleva många motgångar och verkligen kämpa för sin skolgång.  

Till sist går det inte längre och hon blir avvisad från skolan.  

Okända krafter står bakom, och det enda Kat vet är att hon känner till  

för mycket om en viss banditledare som kallas Hermelinen.. 

 

Passar för vana läsare som tycker om fantasy-genren. 
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Lindbäck, Johanna : Som om jag frågat 

Rabén & Sjögren, 2012 
 

John börjar nian, men allt är förändrat. Bästa kompisen Lukas blir  

plötsligt ihop med Johns barndomsvän och granne Saga. Saga och han  

har alltid kunnat prata om allt. Om någon av dem haft tråkigt eller varit  

ledsen har de alltid kunnat springa över till varandra för att fika, kolla  

film eller bara prata. Nu är allt så konstigt. Det känns pinsamt att se dem 

tillsammans. John känner sig ensam och utanför. Situationen blir inte  

bättre av att mamma och pappa ska flytta isär - bara på prov, men ändå.  

Hur ska det bli med allt? Simon tycker det mesta blir jobbigt, också  

fotbollen som han tidigare älskat. Ingenting känns roligt längre... 

 

Boken är mycket välskriven och trovärdig och fångar intresset direkt. Simons 

tankar och känslor beskrivs väldigt bra. En bok man inte kan lägga ifrån sig! 

 

Lindbäck, Johanna : Tänk om det där är jag 

Rabén & Sjögren, 2009 

 

Agnes och hennes familj flytttar från Stockholm till Umeå. Flytten innebär 

naturligtvis en hel del förändringar, men 17-åriga Agnes bestämmer sig för  

att ta tillfället i akt och försöka ändra på en hel del hos sig själv också  

samtidigt. "Gör om, gör rätt och lyckas denhär gången" står det bl.a. 

i Agnes lista över hur hon ska vara och bete sig i den nya omgivningen.  

Men med sina gamla erfarenheter i bagaget är det dock svårt för Anges  

att kunna bli annorlunda. Skall hon kunna lita på att det vänliga 

emottagandet verkligen är äkta? Det är ju bara så lätt att falla tillbaka i  

de gamla tankebanorna igen.. 

En välskriven och romantisk bok för alla tonårsläsare!  
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Luther, Annika : Brev till världens ände 

Söderströms, 2008 

Huvudpersonerna i boken är kompisarna Viktor och Jeppe som just slutat 

nian. Båda har fått sommarjobb på Zoologiska museet i Helsingfors tack  

vare Jeppes mamma, som också arbetar på samma plats. Viktor besluter  

sig för att skämta lite med sin kompis för att sätta lite sprätt på den torra 

tillvaron i museet. Föga anar han vilket rabalder hans oskyldiga(?) 

spratt ställer till med.. 

Boken passar alla tonårsläsare. Pluspoäng får boken för att den är 

finlandssvensk; förekomsten av finska ord ger en genuin bild av miljön. 

 

 

 

Lönnebo, Mattias : Amsalor och draken (Berättelser från Tabor 1) 

Galadriel, 2011 
 

Den här boken är den första i en trilogi. Det är en spännande fantasy-roman 

 som handlar om syskonen Gabriels och Evas kamp för sin döende  

mamma. Barnen lever ett vanligt liv, men deras mamma blir plötsligt  

sjuk och ingen läkare förstår sig på hennes tillstånd. Hon verkar sova  

eller vara medvetslös och inget kan väcka henne. När barnen besöker  

en kyrka hittar de en konstig sten med en runskrift på. En vänlig, men  

mystisk kvinna kommer med tips och tycks veta något. Det verkar finnas  

världar som de inte ser och deras mamma har tydligen någon kunskap om  

dessa världar. För att kunna rädda henne tillbaka till livet måste barnen  

resa till de här världarna. En av dem är Tabor. Barnen möter olika varelser  

och måste bekämpa sin rädsla för det skrämmande och det okända. De  

hamnar till och med på en måne... 

 

Boken passar för tonåringar och även andra som gillar genren. Det är en bok 

fylld av fantasifyllda äventyr! 
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Mafi, Tahereh : Rör mig inte! 

B. Wahlström, 2012 

 

Boken är en dystopi, en framtidsskildring. Den är första delen i en  

triologi. Hela världen är i obalans, vädret är oberäkneligt och atmosfären  

skadad. Bokens huvudperson är sjuttonåriga Juliette. Hon har övergetts  

av sin familj och sitter i en cell i ett mentalsjukhus, eftersom hon dödat  

en tvåårig pojke som hon försökte trösta. Hennes beröring är nämligen  

dödlig och nu är alla rädda för henne. Efter 264 dagar i cellen kastas  

en kille Adam in och en spirande vänskap börjar, men är han verkligen  

att lita på? En grupp som kallar sig Återetablissemanget har makt över  

världen och de försöker få Juliette på deras sida för att kunna dra nytta av 

hennes förmåga och använda henne som ett vapen. Hon tvingas välja sida... 

Boken har en alldeles egen stil. Vissa ord är överstrukna, men de har  

en djupare betydelse och gör berättelsen ännu mer intressant.  

Passar läsvana tonåringar som tycker om spänning, dramatik och kärlek. 

 

 

Niclas Christoffer : Som Zlatan fast bättre 

Hoi förlag, 2012 
 

Boken handlar om femtonåriga Simon. Hans stora dröm är att bli  

fotbollsproffs. Hans mamma är död, men han har pappa och lillebror  

Pontus. Han har också en flickvän Sara. Simons pappa har fått ett nytt  

jobb i Malmö och Simon har fått en plats på fotbollsgymnasiet där.  

Han är full av optimism och iver. Allt verkar fungera bra till först.  

Han får nya kompisar och relationen med Sara ska nog kunna fungera  

på distans. Fotbollstränaren är krävande och en dag påpekar han i  

förbifarten att Simon borde gå ner några kilon, för att orka mer på  

träningar och matcher. Simon hamnar snabbt i en ond cirkel av  

hetsätning. I samma takt blir det problem i skolan, med kompisar  

och med Sara.  

Simon blir allt sjukare och det blir en kamp för livet... 

 

Boken handlar om ett ämne som alltid är aktuellt. Författaren har egna 

erfarenheter och skriver därför trovärdigt om överdriven träning och 

ätstörningar.   
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Paolini, Christopher: Eragon 

Bonnier Carlsen, 2007 

 

Boken handlar om pojken Eragon som en dag hittar en blå sten ut i  

skogen.Han tänker sälja den på marknaden så kanske hans familj  

slipper svälta under vintern men den blå stenen kläcks och det visar  

sig vara en drake. Darken får namnet Saphiraoch Eragon håller  

Saphira hemlig. Men till sist får nån reda på att Eragon har draken  

och kommer dit för att ta hand om honom, så han flyr och byns  

sagoberättare kommer med. Han heter Brom och han berättar  

berättelser om drakryttarna och lär honom att slåss men de är  

fortfarande jagade. 

 

Det här är den första delen av fyra i en ny serie som heter Arvtagaren.  

Boken passar alla som gillar fantasy. 

 

 

Sandén, Mårten : Anna d´Arc 

Rabén & Sjögren, 2007 

Boken berättar på ett gripande sätt om några ungdomars livssituation, och  

hur olika förändringar påverkar dem. Oscar blir nästan berömd i skolan  

från att ha varit ett osynligt mobbningsoffer. Fredrik kommer utifrån,  

men blir snabbt p.g.a status och utseende en intressant person i skolan.  

Anna däremot glider in i en svår depression från att ha varit klassens  

orädda strultjej.. 

Boken passar alla vana tonårsläsare.  
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Sepetys, Ruta : Strimmor av hopp 

B. Wahlström, 2011 
 

Den här boken handlar om Stalins utrensningar av folken i Baltikum  

under andra världskriget. Det är en skönlitterär bok baserad på verkliga 

händelser. Året är 1941. Lina är 15 år och bor i Litauen. Hon lever ett  

vanligt tonårsliv med kompisar, läxor och sitt stora intresse att rita  

och måla. Hon drömmer om att bli konstnär. Men de vuxna talar i  

tysthet om något barnen inte får veta och en kväll kommer Sovjets  

hemliga armé och hämtar familjen. Pappan skiljs från den övriga  

familjen - mamman, Lina och lillebror Jonas. De transporteras i smutsiga  

och trånga tågvagnar till fångläger i Sibirien. Där tvingas de arbeta under 

omänskliga förhållanden. Men hoppet att få kontakt med fadern och att 

omvärlden ska komma till hjälp får dem att kämpa för sin överlevnad.  

Men ska de härda ut under alla umbäranden med svält, sjukdomar och den 

grymma behandling de utsätts för... 

 

Det här är en mycket läsvärd och gripande bok som behandlar händelser som 

ofta blir bortglömda när det gäller skeendena under andra världskriget. Passar 

för tonåringar och uppåt. 

 

 

 

 

Sloan, Holly Goldberg : Aldrig släppa taget 

B. Wahlström, 2012 
 

Bröderna Sam och Riddle har varit på rymmen med sin pappa, som är  

psykiskt sjuk och dessutom kriminell. De går inte i skola och har flyttat  

otaliga gånger. Sam är snygg som en filmstjärna och älskar musik.  

Riddle som är yngre pratar nästan inte alls. I stället ritar han sin  

omvärld i speciella teckningar. Emily bor i en familj med mamma,  

pappa och lillebror. Hon är en sportig tjej som spelar fotboll på fritiden.  

Sam och Emily lever alltså helt skilda liv, men ändå sker något när de  

möts av en slump. De blir förälskade men kan de någonsin få en  

gemensam framtid? 

 

Den här boken är mycket rörande och speciell. Språket är detaljrikt och intrigen 

byggs finurligt upp. Det är en bok man inte kan lägga ifrån sig! 
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Strandberg, Mats : Cirkeln 

Rabén & Sjögren, 2011 

Cirkeln är den spännande inledningsdelen av en ny trilogi på temat magi.  

Sex tonårstjejer som sinsemellan är väldigt olika får veta att de alla är  

utvalda, de är häxor med olika magiska förmågor. Trots sina olikheter  

inser flickorna att de måste samarbeta för att försöka komma underfund  

med vad som är på gång och försöka förhindra att flera katastrofer än de  

som redan skett inträffar. Boken har över 500 sidor och är en riktig godbit  

för den som gillar genren! 

 

Stranger, Simon : Skärseld 

Berghs, 2010 

Samuel, båtflykting från Ghana, och anorektikern Emilie träffas när hon  

är på joggingrunda till en närbelägen strand under semesterresan på Gran 

Canaria. Emilie gör vad hon kan för att hjälpa Simon och de andra utsatta 

flyktingarna men de vet alla att det bara är fråga om tid innan de  

upptäcks av myndigheterna på ön.  

Dethär är en gripande berättelse om två ungdomar med totalt olika 

 bakgrund som ändå kommer att känna samhörighet med varandra.  

Boken passar alla tonårsläsare. 
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