
Skräcktema 
  

Nu i dessa mörka Halloweentider tänkte vi passa på och tipsa om riktigt ryslig läsning för stora och små. Hoppas 
att några av våra favoriter kan bli era favoriter. 

  

Bilderböcker och lättläst 
 
Mörkret längst ner av Lemony Snicket 

  

  

Alfred är en liten kille som är väldigt mörkrädd. 

Mörkret bor i samma hus som Alfred. För det mesta håller det till nere i källaren. Men en natt kryper mörkret upp 
och breder ut sig i hela huset upp till Alfreds rum. 

En bok om hur mörkret kan skrämmas men också om hur man kan bli mindre mörkrädd. 

Tipsare: Petra 

 

Spöknatt av Moni Nilsson 

 
  

Slatten har bestämt sig för att sova över hos Kakan men det killar nervöst i magen av tanken på alla spöken. 
Äventyr i Paradiset: Spöknatt är den tredje boken i den lättlästa serien om Kaka och Slatten. 
Böckerna är roliga och spännande och passar nybörjarläsaren. 
 
Tipsare: Petra 

 

 

 

 

 

 

 



 

Källaren  av Linn T. Sunne 

 
  

Ola och Isak har precis flyttat in i ett hus med en mystisk källare som granntanten säger att det spökar i. 

Men inte finns det väl spöken, eller finns det? 

En lättläst och spännande bok för nybörjarläsaren. 
 
Tipsare: Petra 

  

Böcker för 9-12 år 
  

Glasbarnen -  Kristina Ohlsson 

  

 

 

Efter att Billies pappa dött flyttar hon tillsammans med sin mamma till ett nytt hus, där de förra ägarna lämnat alla 
möbler och en del andra saker. Billie börjar fundera på varför de förra ägarna flyttade och varför de inte tog med 
sig sina saker. När det sedan börjar hända mystiska saker i huset förstår Billie att det måste vara något fel med 
huset. Föremål flyttar på sig, taklampan i vardagsrummet rör sig av sig själv, och det känns som om huset vill bli 
av med dem. Det känns som om huset gör allt i dess makt för att skrämma bort dem. Tillsammans med kompisen 
Aladdin börjar Billie forska i husets mörka historia. Och ju mer hon får reda på, desto säkrare blir hon på att de 
måste därifrån så fort det bara går. Innan något hemskt händer… 

Tipsare: Jenny 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anden i glaset av Ewa Christina Johansson 

  

Kompisarna Juni, Fanny och nyinflyttade Stella är hemma hos Fanny som har föräldrafritt. Ute mullrar åskan och 
Fanny tjatar om att de ska testa anden i glaset. En lek där man skriver alfabetet på ett papper, värmer ett glas och 
åkallar en ande som svarar på deltagarnas frågor. Efter lite övertalning lyckas Fanny få de andra att gå med på 
leken och de skrattar hysteriskt när glaset börjar röra på sig och de får svar på sina frågor. Men plötsligt ekar en 
åskknall genom huset och lamporna blinkar hysteriskt för att sedan slockna helt. När strömmen äntligen kommer 
tillbaka är Stella försvunnen. Kvar på golvet finns bara glaset och pappret med bokstäver. Och på det har någon 
hårdhänt ringat in bokstaven C, med knallröd penna… 

Tipsare: Jenny 

  

 

Monster och mörker av Katarina Mazetti 

Den fjärde delen i serien om kusinerna Karlsson. 

  

Det är höstlov och för första gången ska Humlan, Julia, George och Alex ska vara hos sin moster Frida på 
hennes skärgårdsö på hösten. De ser fram emot en mysig vecka med mycket slappande framför brasan, god mat 
som Alex lagar, roliga spel och bra böcker. Men redan första kvällen ute på ön får de syn på ett spöklikt vitt 
ansikte utanför fönstret. Det fortsätter hända mystiska saker på ön och det dyker upp fler mystiska figurer. Och 
vad är det egentligen som försiggår borta vid den övergivna fyren på andra sidan ön… 

Tipsare Jenny 

  

 

 

 



 
 

Varelserna: Elias bok av Magnus Nordin 

  

I Varelserna har Gotland drabbats av ett virus som dödar människor men som skapar monster – zombies. Elias 
och hans lillasyster Emma försöker klara sig undan zombiernas attacker, på dagarna är de ute och letar mat och 
andra överlevande i ett hopp om att kunna ta sig från ön. När det skymmer ute måste de hitta ett gömställe, för så 
fort mörkret har lagt sig - det är då varelserna är uppe och går… 

  

En tunn, ganska lättläst bok med tillhörande illustrationer som är riktigt kuslig. Första delen i en ny serie. 

Tipsare: Martina 

  

 
 

Skuggan i väggen av Kerstin Lundberg Hahn 

  

Micke och hennes mamma har precis flyttat igen, den här gången till ett gammalt hus i norra Sverige. När Micke 
utforskar huset och går in i det som skall bli hennes nya rum ser hon en skugga på väggen. En skugga som 
verkar ha ett eget liv. Stämmer det där ryktet som finns om huset, att det spökar där? Är det flickan som en gång 
bodde där, hon som sades ha blivit knuffad i älven? 

Tipsare: Martina 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Ungdomsbok – lättläst 

 
  

Djävulsstatyn av E.E Richardson 

  

Det här en riktigt ruggig bok! 

  

På en loppmarknad får Ben tag på en liten staty. En ful staty som föreställer en liten djävul. Väl hemma så sätter 
Ben statyn på sitt skrivbord. Det första Ben märker är att han tycker att statyn följer honom med ögonen, men det 
måste ju bara vara som han inbillar sig. Senare samma natt har Ben en fruktansvärd mardröm, att han blir 
attackerad av ett litet monster med röda ögon. När Ben vaknar på morgonen tror han att allt varit en dröm. Men 
så hittar han röda rivmärken på halsen… 

Tipsare: Martina 

 


