
Martinas, Petras & Jennys boktips 
Hej igen! 

Vad tiden rusar fort, upplever ni det med? 
Vi hoppas ändå ni ska ta er tid att läsa lite nya roliga böcker.  
För visst är det spännande och roligt att fastna totalt i en bok - så där så tid och rum försvinner och man 
längtar till sin bok när man inte läser i den. Det gäller ju bara att hitta rätt bok! Fråga gärna kompisar om tips 
eller be en bibliotekarie om hjälp när inspirationen tryter eller varför inte låta dig inspireras av Martinas, 
Petras & Jennys boktips här nedan. 

 

Bilderbok 

Barn passar inte som husdjur 

Författare och illustratör: Peter Brown 

När björnflickan Lollo är ute i skogen upptäcker hon en jättegullig liten pojke som hon tar med sig hem. 
Mamma varnar henne och säger att människor inte alls passar som husdjur. Men till slut ger mamma efter; Lollo 
får behålla sitt nya husdjur bara hon lovar att hon tar på sig hela ansvaret för honom. 
Men det visar sig inte vara helt lätt att ha pli på en människa. 
Smårolig med glimten i ögat. 

Tipsare: Martina 

 

Hcf – börja läsa böcker 

Morgan och piraterna: havens fasa 

Författare: Mats Wänblad 
Illustratör: Micaela Favilla 



Morgan och hans katt skall spendera sommaren hos. Morgans faster Gullan och Gullan har sagt att det blir en 
båtsemester. Men när Morgan väl är på plats så ligger det inte vilken båt som helst vid kajen, båten är 
nämligen ett riktigt sjörövarskepp! Och faster Gullan själv ser riktigt ruskig ut. Plus att Morgan får träffa 
skeppets besättning som består av en blandning färgstarka karaktärer. 
Korta meningar, pratbubblor med stora bokstäver och roliga illustrationer som kompletterar berättelsen. 
Riktigt rolig nybörjarläsning. 

Tipsare: Martina 

 

Ensamma hunden 

Författare: Carin Wirsén 
Illustratör: Karin Holmström 

Vid en busshållplats sitter en övergiven hund och Alma och Egon rycker ut för att rädda den. Men Alma vill inte 
lämna tillbaka hunden till ägaren, hon vill behålla honom. Precis som i Havets fasa hittar vi även här korta, 
enkla meningar samt pratbubblor där man använt sig av stora bokstäver. Ett småspännande vardagsmysterium. 

Tipsare: Martina 

 

Hcf - kapitelböcker 

Lägerkrisen 

Författare: Ann Caroline Håkans 
Illustratör: Mia Nilsson 

Juni går i tvåan och skall åka på klassutflykt – till ett läger mitt ute i skogen! Bland vilda djur och insekter. 
Usch och fy, Juni vill egentligen inte alls följa med. Tur att bästisen Isa är med i alla fall.  
Humoristisk bok med en allvarlig botten. Del fyra i en fristående serie, jag hade inte läst de andra delarna men 
hängde med utan problem. 
Passar även som högläsning. 

Tipsare: Martina 



 

Vill ni se en stjärna? 

Författare: Ulf Stark 
Illustratör: Matti Lepp 

Rubens bästa vän heter Astor. Astor vågar nästan allt och så kan han en massa bra saker också: vifta med 
öronen, busvissla och fisa när han vill. Men Astors föräldrar är oroliga, vad skall det bli av sonen? Astor själv 
tycker att allt han gör bara blir fel, plus att han tycker han är ful också: utstående öron, fräknar och tänder 
som en häst. Fast Ruben säger att Astor är bra som han är så hjälper det inte, Astor är rätt deppig. Men med 
hjälp av en spådam, en bok om hypnos och en audition så blir hela historien till en riktig framgångssaga. 
Ulf Stark har skrivit en varm berättelse som har glimten i ögat och Matti Lepps illustrationer passar perfekt. 

Tipsare: Martina 

 

Hcg 

Vargar, vargar, vargar 

Författare: Anette Skåhlberg 
Illustratör: Katarina Dahlquist 

Vargar, vargar, vargar är den tredje och avslutande delen i bokserien om Syster Varg. De andra två böckerna 
heter Syster Varg och i Yla i natten. 
Böckerna handlar om Sandra, hon är 10 år när hennes försvunna tvillingsyster Tea dyker upp. Tea har växt upp 
bland vargarna. Systrarna kommer nära varandra och tillbringar sin tid hos vargarna och mamma och pappa.  
Grannen Katrin är jägare och hon och hennes jaktvänner skjuter vargar men Tea och Sandra kämpar för att 



rädda vargarna och stoppa jakten.  
I den sista boken Vargar, vargar, vargar har mamma och pappa bestämt att dem ska flytta men Tea som är 
vargarnas ledarvarg vägrar lämna sin vargflock och gömmer sig i skogen.  
Alla böckerna är spännande och kan läsas fristående. Passar dig i mellanåldern. 

Tipsare: Petra 

 

Unge Merlin 

Författare: Tony Bradman 

I serien Myter och legender kom boken Unge Merlin ut 2012.  
Boken handlar om den unga faderslösa Merlin. Han har alltid vetat att han varit annorlunda men hur annorlunda 
han är och vilken historisk roll han kommer att spela förstår han först i mötet med den röda draken. 
Boken är en spännande och lättläst bok för dig i mellanåldern. 

Tipsare: Petra 

 

Se mig! 

Författare: Bente Bratlund 



Jonna och Sanna har varit bästisar tills dess att Lisa kom. Nu är det bara Sanna och Lisa. Jonna får inte vara 
med och hon förstår inte vad hon har gjort. Sanna säger inget till Jonna. Sanna och Lisa tittar på Jonna och 
fnissar. 
Jonna är arg inombords, hon vill skrika rätt ut, men hon är tyst. 
En bra och lättläst bok om hur det känns inombords när man är utanför. 

Tipsare: Petra 

 

Ungdomsböcker 

Förr eller senare exploderar jag - John Green 

En berättelse om cancer men också en vacker och gripande historia om livet. Om att vara ung och ändå stå 
med ena foten i graven och om att få sin sista önskan uppfylld. 
Boken handlar om Hazel som är 17 år och aldrig mer kommer bli frisk från sin cancerdiagnos. Hazels mamma är 
orolig, depression är en vanlig bieffekt till cancer har hon läst. Lösningen blir att anmäla Hazel till kyrkans 
stödgrupp för unga med cancer. Men mötena visar sig vara allt annat än uppiggande och följer samma mönster 
som ett AA-möte.  
Men en eftermiddag i stödgruppen förändras livet för Hazel, hon träffar Augustus Waters som är friskförklarad 
från sin cancer. 

Tipsare: Jenny 



 

Rör mig inte - Tahereh Mafi 

Första delen i en planerad trilogi. 
Ett spännande kärleksdrama i ett dystert framtidsamhälle som handlar om Juliette som varit inlåst så länge hon 
kan minnas. Ingen vet varför Juliettes beröring är dödlig men så länge hon sitter inlåst kan hon inte skada 
någon. Samhället styrs av "Återetablissemanget" som är en liten grupp som lever i överflöd medan de förtrycker 
och svälter sin befolkning. Ledaren vill använda Juliette som vapen mot revolutionärerna men Juliette hatar 
styret vilket gör att hon tvingas välja: bli vapen i "Återetablissemanget" eller slåss mot dem. Hon träffar Adam i 
sin cell som också hatar styret och tillsammans försöker de fly undan Juliettes öde, men inget är som det 
verkar. 

Tipsare: Jenny 

 

Rubinröd - Kerstin Gier 

Första delen i en planerad trilogi. 
En fantasybok med värme, humor och normala tonårsbekymmer. 16-åriga Gwendolyn lever med sin stora och 



speciella familj i London, familjen har många hemligheter vilket Gwendolyn tycker är jobbigt. Alla väntar på 
att hennes kusin ska göra sin första tidsresa medan Gwendolyn fördriver din tid med att plugga och hänga med 
sin bästa kompis efter skolan. Men plötsligt är det Gwendolyn som gör tidsresan och hon blir snart indragen i 
hemliga planer och mystiska intriger. Till råga på allt så utses den snygga och några år äldre Gideon till hennes 
ledsagare för att hjälpa henne med de första tidsresorna. 

Tipsare: Jenny 

 


