
Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet 
att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat 
smått och gott. Kom gärna in till ditt bibliotek och gör ett inköpsförslag om det är någon bok 
du saknar.  
 
Ha nu riktigt skönt sportlov och läs riktigt mycket! / Martina och Petra 

 
Fackbok (barn & ungdom) 
 
Varulvsboken  
Författare: Andreas Palmaer  
Illustratör: Peter Bergting 
 

 
 
En lättläst bok för dig som vill lära dig allt och lite till om varulvar. Här får vi reda på hur en 
varulv lever, hur man kan skydda sig mot varulvar och hur man gör för att besegra dem. Och 
visste du att man kan födas till varulv? 
  
Är du inte nöjd med att veta allt om varulvar så kan du prova några av de andra böckerna om 
monster; vampyrboken och zombieboken. 
 
Tipsare: Martina 
 

 
Bilderbok 
  
Anton och sorgens pil 
Författare: Katrine Marie Guldager  
Illustratör: Kirsten Raagaard  

 
 



 
 
 
 
En fantastisk bilderbok för blandade åldrar. Om Anton som en dag drabbas av sorg. Han 
tycker att världen blir färglös och inget känns roligt längre.  När mamma frågar vad det är kan 
han inte svara för han vet inte själv varför han är så ledsen.  
 En dag möter Anton den stora mysiga vaktmästaren på skolan och då förstår han varför han 
är så ledsen. 
Uttrycksfulla bilder och känslosamtext som även passar bra som högläsning och diskussion 
för lite äldre barn.  
 
Tipsare: Petra 

 
 
 
 
Barnbok (Hcf - Lätt att läsa) 
 
Kim och Lina ensamma hemma  
Författare: Torsten Bengtsson 
Illustratör: Kristina Grundström 
 

 
 
Kim och Lina är ensamma hemma en fredagskväll då deras föräldrar är på bio. Lina sitter och 
ser på en hemsk film på tv medan Kim får gå ner i den mörka källaren och hämta läsk – han är 
ju faktiskt storebror. Men lysknappen fungerar inte. Och utanför fönstret dyker plötsligt 
skrämmande figurer upp! 
 



Kim och Lina ensamma hemma är första boken i en fristående, lättläst serie om Kim och Lina 
där syskonen råkar ut för ett nytt äventyr i varje bok. Passar speciellt bra för barn mellan 7-10 
år. 
  
Tipsare: Martina 
 
 

Barnbok (Hcg) 
 
Alla helgons blodiga cup 
Författare: Malin Stehn 
 
 

 
 
Lundeby IK:s elvaåringar skall delta i en stor inomhuscup i fotboll på höstlovet. Men saker 
börjar gå snett redan från början. På väg till cupen råkar först deras buss ut för en olycka och 
sedan visar det sig även att något har blivit fel i datasystemet; laget har ingenstans att 
övernatta. Kan det vara ett elakt spöke till ärkerivalen Mossarp som hemsöker laget för att 
kunna hämnas en gammal förlust? 
 
Det här är tredje boken i serien om Lundeby IK och som vanligt bjuds det inte bara på fotboll 
utan även humor och spänning.  
 
Tipsare: Martina 
 

Barnbok (Hcg) 
 
Syltmackor & oturslivet 
Författare: Anna Ehring 
 



 
 
Nisse Berg är elva år och har nyligen förlorat sin mamma. Han grubblar mycket över sitt liv 
som just förvandlats till oturslivet. 
 
 Men som tur är det finns personer runt omkring Nisse som bryr sig om honom. En pappa som 
är arbetslös och försöker få ihop tillvaron för familjen, lär Nisse att åka snowboard. En farmor 
som kommer och städar i röran ibland och kramar och tröstar Nisse när det behövs. En 
underbar liten lillebror som sover alldeles nära Nisse och ödlan Harry, som ju egentligen är en 
syltälskande drake, som Nisse kan snacka om allt med.  
Sedan har han ju kompisarna i rockbandet som Nisse har roligt med. För det är faktiskt ok att 
ha roligt också, fast man samtidigt är ledsen för att ens mamma har dött. 
 
Boken är illustrerad med roliga foton. 
En helt fantastisk bok, läs den! 
 
Tipsare: Petra 

 
Ungdomsbok (uHc) 
 
Saker som aldrig händer  
Författare: Johanna Lindbäck 
 

  
Boken handlar om Andreas, en rätt vanlig kille i Luleå som går sista året på gymnasiet.  
Han har just har flyttat hem till sin pappa eftersom hans mamma fått jobb i Stockholm. 
Skolan flyter på bra, han har suveräna kompisar och en flickvän, Hanna, som han varit 
tillsammans med i snart ett år. Livet känns rätt skönt med andra ord. Men så händer det där 
som inte får hända; både flickvännen och kompisarna sviker. Vad gör man då? Och hur går 
man vidare? 
  
En lågmäld och trovärdig bok om livet, kärlek, kompisar och de problem som kan uppstå.  



 
Tipsare: Martina 
 
 

Tre lättlästa ungdomsböcker  
 

Är det någon där? 
Författare: Christina Wahldén 
 
 

 

 

Tea är 16 år och en ganska blyg tjej. Hon har inte så många vänner och känner sig ensam.  
När hon kommer hem från skolan sätter hon sig vid sin älskade rosa dator. Tea bloggar, 
chattar och surfar med sin dator.  När Tea använder sin dator blir hon en annan mer framåt 
person. En dag skriver en person som kallar sig jägaren till henne och erbjuder något Tea inte 
kan motstå. 
 

Tipsare: Petra 
 

En blodig knoge  
Författare: Thomas Halling 
 

 
 
En mycket lättläst bok på 14 sidor.  
 
”Dennis Frid tränar hårt, både morgon och kväll…Nöjd ser han sig i spegeln…En tatuering 
täcker ena axeln. Det är en knuten näve. Under den står det VIT MAKT. Den kom till i 
fyllan.” 
 Boken handlar om en kväll i Dennis liv och hur ett misstag i fyllan får konsekvenser för all 
framtid. 
 
Tipsare: Petra 
 

Den öde stranden  
Författare: Thomas Dömstedt 
 
 



 
 
Simon har sommarlov och varje dag tar han sig till stranden, där finns hon som ständigt finns 
i hans tankar. Hon verkar vänta på någon. Vem? 
 
Tipsare: Petra 
 


