
Hej igen alla bokälskare!  
 
Nu har ni gått några veckor på vårterminen och ni längtar förhoppningsvis efter lite nya 
boktips i vinterkylan. Vad kan vara mysigare än att krypa upp i soffan efter en hel dags 
uteaktiviteter med en riktigt bra bok? Kanske någon av följande böcker kan passa!  
Ha det gott önskar Martina och Petra 

 
 
Barnböcker 
 
Hjälp! Herr Larsson har löss! (Hcf - börja läsa/lätt att läsa) 
Författare: Rusalka Reh 
Illustratör: Verena Körting 

 
Mamma har hittat löss i Merles hår och Merle går med på att tvätta håret med illaluktande 
schampoo och hon låter mamma kamma håret jättenoga fast det rycker. Men tänk om Merles 
gosedjur herr Larsson också har löss? Inte kan man väl tvätta honom i maskinen? 
 
En bok som enkelt och bra beskriver där med att få löss, något som inte är så kul att råka ut 
för. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
Jag är jag (hcf) 
Författare och illustratör: Emma Adbåge 

 
 
En underbar kapitelbok med mycket humor! Här får vi följa åttaåriga Mickan, en liten, tyst 
och smårädd tjej inte tar så stor plats i klassen, men som observerar allt. Mickans betraktelser 
och funderingar är väldigt roliga att läsa, till och med som vuxen finns det en hel del 



igenkänningshumor – visst kommer vi ihåg spökboll, besök på badhuset och kvartssamtal – 
förlåt, utvecklingssamtal. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
 
 
Vilmers första tävling (hcf) 
Författare: Susanne Bengtsson 
Illustratör: Johan Unenge 
 

 
 
En bok att sätta i handen på små killar eller tjejer som gillar motorsport. I centrum har vi 
Vilmer som är sju år och älskar cross. Han har precis fått sin tävlingslicens och snart är det 
dags för hans första tävling. Många i Vilmers motocrossklubb har helt ny utrustning men 
Vilmer får köra i gamla slalomglasögon och byxor han ärvt av sin bror. Men utrustningen är 
inte det viktigaste, det är ju hur man kör. 
 
I slutet av boken finns lite cross-fakta: frågor och svar på vanliga frågor och en kort 
beskrivning av crossens olika delar.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokig i hästar? Här kommer 4 hästböcker för dig i mellanålsern. 



 
Inger Frimansson kommer snart ut med sin tredje bok i serien om Konaklubben. 
Först ut i serien är; 
 
 
Rida på Golden (hcg) 
Författare: Inger Frimansson     
 

 
 
Frossan och Bojan är vänner, båda älskar hästar och rider. I skolan råder ett tufft klimat med 
en fröken som inte är snäll och två elaka klasskompisar som mobbas och spelar översittare. 
Stallet är räddningen där träffar de båda flickorna den franska killen Hercules. Frossan är 
nybörjare, Bojan har egen häst och Hercules vill tävla. Dessa tre bildar Kona-klubben, 
klubben för dem med konstiga namn! Tillsammans är de starka och modiga, både i stallet och 
på skolan. 
 
Tipsare: Petra 
 
Rädda Rabalder (hcg) 
Författare: Inger Frimansson     
 

 
 

 
 
Detta är den andra boken i serien om Kona-klubben . 



Det är vår och bästisarna Bojan och Frossan cyklar till stallet så ofta de kan. En dag får de 
reda på att Rabalder, älsklingshästen, ska tas ifrån dem och sorgen och saknaden blir stor. Kan 
Kona-klubben, Bojan, Frossan och Hercules, med hjälp av mod och list få tillbaka Rabalder 
igen? 
 
Tipsare: Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan man älska Misja? (hcg) 
Författare: Inger Frimansson     
 

 
 
Håll utkik efter den tredje boken i serien om Kona-klubben, som kommer ut i mitten av april 
2012. Den handlar om Bojan som reser till sin gamla bästis på sommarlovet och om hur 
Frossan tror att hon nu blivit bortglömd. Ridskolehästen Misja börjar sparkas och kasta av 
sina ryttare och kanske måste man göra sig av med hästen. Men då kommer Kona-klubben till 
undsättning. 
 
Tipsare: Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karins eldprov (hcg) 
Författare: Marianne Wallin     

 

 
 
 
Detta är en välskriven hästbok av en författare med erfarenhet av hästvärlden, vilket tydligt 
märks i boken. Karin och Nina är två hästtokiga kompisar som förutom hästintresset är väldigt 
olika. Nina är tuff och skälvsäker medan Karin är osäker på sig själv och sina kunskaper. 
Frågan är om Karin kommer att övervinna sin osäkerhet och delta i den hoppkurs som 
anordnas. 
 
Tipsare: Petra 
 

 
Ungdomsböcker  
 
Flyga högt (uHc) 
Författare: Katarina von Bredow 

 
Bokens huvudperson heter Vendela och är 15 år. Hon har precis börjat höstterminen i nian 
och tror att allt kommer att vara som vanligt i skolan. Men några dagar in på terminen börjar 
en ny tjej i klassen, Silje. Silje bryter mot alla oskrivna regler och beter sig inte alls som man 
borde göra för att passa in. 
 



Att bryta mot normer, hierarkier i skolan, mobbing och saknad är teman i von Bredows 
senaste bok. Kärleken finns med på ett hörn, men står inte i centrum som den brukar göra i 
hennes böcker. Jag tycker att det är en av von Bredows bästa böcker och det säger inte lite.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
Fifteen love (uHc) 
Författare: Peter Barlach  

 
Peter Barlach har skrivit en riktigt bra tonårsbok om en kille, John. John går i nian, är 
skoltrött, festar alldeles för mycket och har opassande fantasier om familjens polska 
hembiträde.  
 
Fifteen love är tredje delen i serien om John, som började med boken Inte bara tennis. Man 
behöver inte ha läst de två tidigare böckerna för att hänga med.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
Så en riktigt gammal goding, en blandning av skräck, thriller. 
Svart drama (uHc) 
Författare: Magnus Nordin 

 
 "Titta honom inte i ögonen!" Så lyder den första regeln för nya elever, och sedan följer "Tala 
aldrig till honom!", "Nämn aldrig hans namn!" och "Be till Gud att reglerna fungerar".  
 
Tess som kommer från Stockholm till en liten byhåla i Värmland får redan första dagen i sin 
nya skola en bästis som inviger henne i mysterierna på skolan.  



Kemiläraren på skolan som blev mördad i en gasexplosion för 25 år sedan sägs spöka. Var 
olyckan verkligen en olycka eller var det ett mord? Det ligger även ett hot över den nuvarande 
kemiläraren.  
En skolpjäs sätts upp på skolan och bildar en kuliss till de kusliga möten äger rum nattetid i de 
nedsläckta skolkorridorerna och hotet om en ny explosion är överhängande, Tess dras 
ofrivilligt in i olika intriger och blir en bricka i ett spel med många aktörer och befinner sig i 
en livsfarlig situation.  
Mycket nervpirrande läsning ända in i slutet.  
 
Tipsare: Petra 
 
  
 
Hål i huvudet (uHc) 
Författare: Jenny Jägerfeld 
Tipsare: Petra 
 

 
 
 
Minous pojkvän Isak har just lämnat henne och han gör slut med hjälp av ett gammalt 
kassettband. Minou deppar, gråter och dricker och tar sedan en resa till San Sebastian för att 
ta reda på vem hon är och vad hon vill. I San Sebastian inleder hon ett förhållande med en 
engelsman och börjar att umgås med konstnärinnan Bianca som tar med henne till Berlin för 
klubbliv och kaféer och för att förhoppningsvis kunna glömma Minou.  
 
Hål i huvudet är psykologen Jenny Jägerfelds första roman. Boken är rak, snabb, rolig och 
pricksäker med hög igenkännings faktor. Den skildrar väldigt verklighetstroget hur det 
verkligen känns att bli lämnad, hur små saker blir så uppförstorade för man är så otroligt 
ledsen och sårbar när någon precis gjort slut.  
 
Tipsare: Petra 
 
 


