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Bergtagen av Camilla Sten
Markus försvinner från den fina gamla internatskolan Järvhöga läroverk. Det sista
någon såg av honom var att han gick in i den mörka skogen som omsluter den lilla
jämtländska orten. Hans rumskamrat Emil känner sig skyldig till Markus försvinnande och försöker ta reda på vad som hänt med hjälp av Julia som går på det vanliga
gymnasiet och har vuxit upp i Järvhöga. Deras letande efter ledtrådar stöter snart
på patrull – vill någon hindra dem i deras sökande? Och vad betyder det som
lokalborna undvikande brukar säga: I Järvhöga har pojkar alltid gått ut i skogen
och försvunnit… Detta är första delen i en planerad trilogi och en superspännande
historia om mörka hemligheter i det förflutna. /Andrea
Alltid hejdå av Alma Thörn
Denna Augustprisnominerade, självbiografiska serieroman passar såväl för
tonåringar som för deras föräldrar. Alma slits mellan två hem, mamma i Umeå och
pappa i Bohuslän. Det känns som om hon alltid längtar hem och alltid måste säga
hejdå. Parallellt får vi följa mamma Johanna trettio år tidigare som också hon
genomlever sina föräldrars skilsmässa med alla känslor det väcker. Vacker,
vemodig och stark bildbaserad läsning! /Andrea
Ingen normal flyttar hit av Pär Sahlin Även E-ljudbok
I den lilla byn Sävaträsk är allt som vanligt denna somma. Joar och Emil kör runt i
sina epatraktorer och Joar kan inte sluta tänka på klasskompisen Minna som han
länge varit hemligt kär i. En dag dyker en kille upp som de inte känner igen.
Vem kan nu detta vara? Ingen normal flyttar väl till Sävaträsk? Det hela blir och
mer komplicerat när Joar inför den nye killen råkar snurra in sig i lögner om att
han och Minna är ihop… Det här är en bok med enkelt språk och inte alltför många
sidor, där man ändå hinner komma personerna nära och leva sig in i handlingen
om kärlek, hårdrock och bilrace på smala grusvägar! /Andrea
Fula tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson Även E-bok
På en högstadieskola i Gnesta startar någon Instagramkontot Fula tjejer där både
populära och mindre populära tjejer blir uthängda och trakasserade. De tre huvudpersonerna i boken Tilde, Eleni och Jasmine bestämmer sig för att sätta dit den som
skapat kontot. De är inte kompisar sedan tidigare och de är egentligen väldigt olika.
Men alla tre är fast beslutna att lista ut vem som ligger bakom kontot. Det blir
tydligt att samarbete och gemenskap gör dem alla tre starkare. Boken är lätt att
komma in i och har ett bra driv, eftersom den lyckas med att hålla spänningen
uppe till sista sidan. Detta är första delen av tre så snart går det att läsa mer om
Tilde, Eleni och Jasmine. /Anna

Tio underbara härligt hemska dejter av Ashley Elston
På den första dagen på jullovet blir Sophie dumpad av sin pojkvän. Alla hennes
planer för jullovet blir därmed förstörda och hon är helt förkrossad. För att muntra
upp Sophie och laga hennes brustna hjärta kommer Sophies mormor med en plan.
Under de kommande tio dagarna ska Sophie gå på tio dejter, alla ordnade av
olika släktingar i sin stora och lite galna sicilianska släkt. Motvilligt går hon med
på förslaget och upptäcker att hon faktiskt har roligare än på länge.
Boken ger den rätta mysiga feel-good känslan som hör till en riktigt bra julbok.
Det händer mycket i boken och det är aldrig en lugn stund utan det sker ständigt
lite galna och roliga saker, vilket gör att man sugs med i boken och hela tiden vill
läsa vidare. Perfekt jullovsläsning! /Anna
Finns det björkar i Sarajevo? av Christina Lindström Även E-bok
Kevins mamma tjatar ständigt på honom att han ska bjuda lite mer på sig själv.
Men Kevin har svårt att släppa någon nära in på livet. När han börjar gymnasiet
får han lite otippat en ny kompis i öppna och glada Hannes. Det är därför inte så
konstigt att Kevin inte kan tacka nej när Hannes ringer och bjuder med honom till
Liseberg. Problemet är bara att Kevin lovat sina föräldrar att ta hand om sin bror
Charlie, som har en funktionsnedsättning, när de är bortresta. Kevin tycker att
Charlie kan klara sig själv några timmar. På Liseberg träffar de Linn och Amanda,
och är tillsammans med om en magisk kväll. Men när Kevin kommer hem är
Charlie borta. Under några intensiva och händelserika dagar letar Kevin
tillsammans med Hannes, Linn och Amanda efter Charlie.
Detta är verkligen en fin och stark berättelse om den första kärleken och om
att äntligen hitta vänner som man vågar vara sig själv med. Boken är skriven
av Christina Lindström, som av många anses vara en av Sveriges absolut bästa
ungdomsförfattare. Många har läst och älskat hennes tidigare böcker och speciellt
boken Jack. Precis som i hennes tidigare böcker blandar hon i Finns det björkar
i Sarajevo? stort allvar och svåra ämnen med mycket humor. /Anna

Snöstorm och kanelhjärtan - fyra juliga berättelser
av Camilla Lagerqvist, Pernilla Gesén, Jesper Tillberg
och Karina Berg Johansson Även E-bok
Denna bok består av fyra olika berättelser som alla utspelar sig i en liten by i
Dalarna dagen före julafton. Snön bara faller och faller och skapar snökaos i
den lilla byn. En långtradare full med julklappar kör av vägen och stoppar all
trafik. Snöstormen och trafikstoppet gör att några unga personers vägar korsas.
De oväntade mötena är början på vänskap, kärlek och förlåtelse. Berättelserna
innehåller en del övernaturliga inslag som passar bra för att få till en magisk
julstämning. /Anna
Inte din baby av Seluah Alsaaati Även E-bok
Författaren Seluah Alsaati har bakgrund som rappare, och det märks när man
läser den här romanen. Den handlar om en självsäker ung tjej, vid namn Samira.
Samira vet vad hon vill, och framförallt vet hon vad hon vill få ut av ett förhållande.
När hon träffar en äldre kille, Nabil, faller hon platt och en relation uppstår.
Historien tar emellertid en oväntad vändning, när det visar sig att Nabil inte är
den han utgett sig för att vara. Detta är en stilsäker bok om ett destruktivt
förhållande, och man vill läsa mer av Seluah Alsaati. Romanen bygger på hennes
scenföreställning med samma namn och är till viss del självupplevd. / Evelina
De afghanska sönerna av Elin Persson Även E-bok
Huvudperson är Rebecka som arbetar på ett HVB-hem. Genom henne får
läsaren möta Ahmed, Hamid och Zaher och kanske är det dessa tre unga pojkar
som egentligen är huvudpersonerna i berättelsen. Genom Elin Perssons sakliga
prosa får läsaren lära känna pojkarna, deras möte med Sverige och väg till
utvisning eller uppehållstillstånd. Rebeckas jobb går ut på att se till att pojkarna
har en fungerande vardag, att det finns mat på bordet och att de instruktioner som
finns inom ramen för hennes jobb utförs. Rebecka slits mellan medmänsklighet och
saklighet, vilket gör att boken också handlar om socialt arbete och vad det kan
innebära. Det är en bra bok för den äldre tonåringen, men egentligen också
för alla vuxna. / Evelina
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