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Harpa av A. Audhild Solberg
Trettonåriga Agnes ska under höstlovet hälsa på sina släktingar i den lilla
skogsbyn Elverdal på den norska landsbygden. Underliga och skrämmande
attacker på djur och människor börjar inträffa i skogarna runt om den lilla byn.
Finns det naturliga förklaringar till allt det mystiska som händer i byn eller ligger
det något i legenderna och myterna som omger byn? Plötsligt är Agnes kusin
försvunnen och precis som resten av byn engagerar hon sig i letandet.
Denna prisbelönta bok är en riktigt spännande rysare med övernaturliga
inslag. Boken passar från ca 12 år. /Anna
2039: Framtidshistorier för orädda
av Åsa Anderberg Strollo och Andreas Palmer
Tidigare har författarna Åsa Anderberg Strollo och Andreas Palmers skrivit
boken Iskalla skuggor som innehåller riktigt otäcka skräckhistorier. I denna
uppföljare får vi återigen läsa riktigt läskiga historier, men denna gång
utspelar sig de korta berättelserna i en kuslig framtid. Historierna utspelar
sig runt 20 år framåt i tiden där barn och unga lever i en värld där artificiell
intelligens, robotar och dataspel tar över världen mer och mer på ett
skrämmande sätt. I boken får läsaren möta Petrus som måste klara slutprovet
i skolan för att inte tvingas lämna skolan och straffet för att fuska är hemskt.
I en annan ruggig framtidshistoria håller utomjordingar på att ta över världen
på självaste halloween. Helt klart en bok för den som gillar att bli skrämd! /Anna
Ghost: Som en tjuv i natten av Bjarke Schjødt Larsen Även E-ljudbok
I denna spännande och actionfyllda bok får läsaren följa tjuven Danny som
bor tillsammans med sin syster hos fosterföräldrar. Deras pappa sitter i fängelse
för mord, men Danny är övertygad om att hans pappa är oskyldig. Han såg
med egna ögon att det inte var hans pappa som gjorde sig skyldig till mordet.
Men han kan fortfarande knappt tro på vad han såg. Den som utförde mordet
var klädd i en vit dräkt och kunde gå genom väggar. När han under ett inbrott
kommer över en likadan vit dräkt dras han ännu längre in en farlig och kriminell
värld där många är ute efter honom och dräkten.
Boken lyckas med att vara spännande från första till sista sidan. I de korta och
fartfyllda kapitlen går det undan och det är svårt att slita sig från boken när
man väl börjat läsa. Boken är den första delen i serien Unga Superhjältar
och det ska bli spännande att se vilka andra hjältar och superkrafter som
väntar i de kommande delarna. /Anna

Från apa till sapiens av Bengt-Erik Engholm Även E-bok och E-ljudbok
Följ med på en vindlande färd genom mänsklighetens historia!
Från det att vi steg ner från träden och började gå på två ben har det hänt mycket
med oss människor. I den här boken kan vi läsa om människans stora upptäckter
som kunskapen att använda eld, skapandet av religion och skrift, hur vi blev bofasta
och hur vi började segla
över oceaner. Även
mänsklighetens mörkare
sidor som krig, rasism
och förtryck tas upp.
En bok för vetgiriga barn
från ca 10 år och deras
föräldrar där det finns
massor att diskutera och
utforska vidare. Jonna
Björnstjernas skämtsamma illustrationer förhöjer
läsningen! /Andrea
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För lagets bästa av Angelica Öhrn
Adam är fotbollslagets bäste spelare och visar det genom att klaga och skälla
på alla som inte är lika bra som han och hans kompisar. Men hur han det
egentligen hemma? Ilya vantrivs i laget och vet inte om han ens gillar fotboll längre,
men känner sig tvingad att fortsätta för att göra sin pappa glad. Läget i Roslunden
BK förändras plötsligt totalt när de får en ny tränare – före detta proffset Pernilla.
Hon accepterar inte gliringar, dålig stämning och toppning av laget. Hur blir det nu?
Det här är en riktigt bra fotbollsbok, som är både lättläst och spännande och tar de
elvaåriga killarnas starka känslor på allvar. /Andrea
Tilly och bokvandrarna av Anna James
Tilly har växt upp i sina morföräldrars bokhandel ända sedan hennes mamma
försvann mystiskt när hon var nyfödd. Liksom alla i sin familj älskar hon att läsa
– men hon hade ingen aning om att vissa människor har förmågan att stiga in i
böckernas handling, eller att böckernas karaktärer kan träda ut i verkligheten.
Men en dag möter hon en flicka i bokhandeln som känns väldigt bekant. Är hon
inte väldigt lik Anne på Grönkulla? Nu är det dags för Tilly att få lära sig allt om
vad det innebär att vara en bokvandrare.
Det här är en lättsam, härlig fantasybok för äkta bokälskare från åttaårsåldern
och uppåt! Det är första delen i serien Den magiska bokhandeln. /Andrea

Humlan Hanssons hemligheter av Kristina Sigunsdotter Även E-bok
Årets Augustprisvinnare i barn- och ungdomsklassen är
Humlan Hanssons hemligheter. Denna bok, som passar för
9–12-åringar, har rosats i bokbloggar, på dagstidningarnas
kultursidor och nu alltså även av Augustprisjuryn. Den har,
i hyllningarna, jämförts med Barbro Lindgrens Sparvelböcker.
Storyn är egentligen ordinär: Humlan har förlorat sin bästis
till de mer populära hästtjejerna, medan själva skildringen
är desto mer ovanlig. Hästtjejerna har bland annat riktiga
hästhuvuden i de suveräna illustrationerna och Humlans faster, som befinner sig på psykiatriavdelning 84, frammanar en
fin skildring av psykisk ohälsa.
Humlan Hanssons hemligheter passar kanske inte för alla
men är en riktig pärla för den rätta läsaren! /Evelina
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Amerikaäventyret av Camilla Lagerqvist
Camilla Lagerqvist är en väletablerad barnboksförfattare. För 9–12-åringar har
hon bland annat gett ut ett antal böcker som tar avstamp i svensk historia. Nu är
hon aktuell med en ny serie, som handlar om fjortonåriga Ingrid. Från torftiga
förhållanden i Sverige tar Ingrid sin tillflykt till USA, det förlovade landet i väst.
Serien bjuder på spänning och äventyr, men har också historiska och politiska
dimensioner. De två första delarna är redan släppta och en tredje kommer
i mars 2021. /Evelina
Svart regn av Stina Nilsson Även E-bok
För dem som tycker om att uppleva ett lätt obehag eller kanske till och med
riktig rädsla när de läser, så kan den här boken vara något. Det är en tät bok,
en dystopisk och psykologisk thriller, som utspelar sig i en framtid där regnet
färgats svart. Systrarna Frida och Liv lever i en stuga isolerade tillsammans med
sina föräldrar. Pappan är sjuk och är instängd i föräldrarnas sovrum. Barnen får
höra att det är trollkarlar som ligger bakom det svarta regnet, och att demoner
har intagit pappans kropp. För att överleva jagar mamman djur i skogen. Djuren
blir allt magrare och grödorna som familjen odlar förmultnar snabbt i den ofruktsamma jorden. Frida drömmer om att de ska fly, lämna stugan och ta sig till en ö
i havet. Men så händer något som omkullkastar allt som Frida trodde var sant.
Från tolv år och uppåt, skulle jag säga. Och inte för den lättskrämda. /Evelina
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