
Jenny tipsar om böcker 
6-9 år 
Londonmysteriet -Suzanne Mortensen 

 
Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en 
superskicklig och annorlunda detektiv. Syskonen Svana och Svante ska äntligen få följa med detektiven Clara 
Dickens till hennes hemstad London. Men de hinner knappt kliva innanför dörrarna till hotellet innan 
hotelldirektören ber om detektivbyråns hjälp. Han tycker paret i rum 22 beter sig skumt och ber detektivbyrån 
att ta reda på vad paret har i kikaren. Snart upptäcker de att paret verkar spana på en ung tjej i huset på 
andra sidan gatan. Tänker de råna henne? Och hinner Dickens detektivbyrå stoppa skurkarna innan det är för 
sent? 

  

Det osynliga godiset – Amanda Hellberg 

 
Första delen i en ny lättläst serie om en lagom läskig, spännande och tokig familj. 

Familjen Skrämsson bor i ensliga Vill Månskugga där det kryllar av spöken,  
o(djur) och irriterande syskon. Och där mystiska saker händer hela tiden. Syskonen Hedvig, Aron, Nora och 
Hugo ser fram emot att deras farmor ska komma på besök. Hon har med sig mer godis än vad syskonen någonsin 
sett: slemsniglar, harlortar och lakritsspindlar. Men när syskonen vaknar en dag har godiset plötsligt försvunnit 
spårlöst. Har farbror Knota, skelettet i moraklockan, något med saken att göra? Eller mamma, galen uppfinnare 



som hon är? Vad gömmer pappa i sitt stora skåp i källaren? Har Lilleman, alligatorn i badkaret, sett något 
misstänkt? Och vad viskar Blå Frun om där hon spökar omkring på övervåningen? 

  

Fallet knubbfisken – Anette Eggert 

 
Andra delen i serien om Valle, Vilma och deras Djurräddarklubb. 

Kompisarna Valle och Vilma startade djurräddarklubben eftersom det finns alldeles för många ruskiga elakingar 
som tror att det är okej att plåga djur. Den här gången är det dags att rädda en fisk, som simmar runt, runt i 
ett litet akvarium på Valles lillasyster Annas dagis. Knubbfisken är väldigt tjock och Valle och Vilma misstänker 
att han är på väg att äta ihjäl sig. Den nya förskolläraren Ulrik är en riktigt ruskig elaking och han ger 
knubbfisken alldeles för mycket mat. Han måste stoppas, och Valle och Vilma är de ända som kan rädda den 
stackars knubbfisken. Men ska de lyckas, innan det är för sent? 

Martina tipsar om böcker  
9-12 år 
Den stora hundhysterin - Katie Davies och Hannah Shaw 

 
Den senaste boken i (fristående) serien om kompisarna Anna och Suzanne. 

Suzannes familj har ärvt en hund av en gammal moster som gått bort. Men när den stora New- foundland 
hunden, som heter Beatrice, kommer till dem är hon inte riktigt som Anna och Suzanne tänkt sig. Hunden 
luktar illa ur båda ändarna, kissar på sig och orkar inte gå någonstans. De båda kompisarna bestämmer sig för 
att de skall göra Beatrice till en ”riktig” hund. 

Underhållande kapitelbok med luftig layout och roliga illustrationer. 



  

  

 

Det värsta med min syster - Jacqueline Wilson 
Marty har en storasyster som heter Melissa. De båda systrarna är så olika varandra man bara kan bli. Marty 
hatar allt som är tjejigt, hon hittar mest på upptåg och vill rita serier. Melissa däremot älskar smink och 
glittriga hårspännen. Och mamma tjatar hela tiden på att Marty borde vara lite mer som sin syster – något hon 
absolut inte vill. 

  

  

  

Petra tipsar om ungdomsböcker 
 

Homecomingqueen - Moa Herngren 

 
My åker till till USA som utbytesstudent. Hon hamnar i en småstad hos en mycket speciell familj som består av 
ett par, Rhonda och Rhondas man, som för det mesta är ute på vägarna som handelsresande. 
Rhonda är starkt religös och är sträng mot My. Det finns knappt några möjligheter för My att ta kontakt med 
sin familj hemma i Sverige mer än per post. 

My blir snabbt en populär tjej i skolan men hon känner inte att hon vill vara den personen. My älskar att rida 
och sjunga och funderar mycket på vem hon egentligen vill vara. 

Frågan är om hon ska våga gå emot alla förväntningar på henne och göra det hon egentligen vill. 

  



 

Chokladmåne - Mary Arrigan  
En lättläst bok om relationen mellan Chris och hans farmor. De har alltid haft en bra kontakt men så får farmor 
Alzheimers sjukdom och börjar glömma allt mer saker. Chris kommer att börja avsky varje söndag då familjen 
åker till vårdhemmet och hälsar på hans förvirrade farmor.  
Föräldrarna gnäller på Chris dåliga humör och hans dåliga betyg och nu finns inte hans glada och stöttande 
farmor vid hans sida längre. 
Ibland pratar farmor om chokladmånen, som verkar vara det ställe där hon växte upp och där Chris far är född. 
Chris bestämmer sig för att ta med sin farmor, utan sina föräldrarnas vetskap, till Irland för att hjälpa henne 
hitta chokladmånen. 

 
Fulast i världen - Ingrid Olsson 
En av mina absoluta favoritförfattare är Ingrid Olsson. Hon berör direkt från första sidan med sina starka 
skildringar om vanliga ungdomar. 

Hon minns hur liten och rädd man kunde känna sig i blivandet från barn till vuxen. Hon minns hur man läste in 
och tolkade andra utan egentligen veta deras exakta avsikter och hur fel det kunde bli. Hon minns den där 
känslan av hur viktigt det var att passa in, att vara som alla andra och rädslan för att sticka ut och vara 
annorlunda. Hon minns hur allt det där kändes och hon beskriver det så pricksäkert. 



Simon och Siw träffas på sommarlovet och blir förälskade. När lovet är slut tappar de kontakten. Siw slarvar 
oavsiktligt bort lappen med Simons nummer. När Simon dyker upp i hennes klass efter sommarlovet tror hon 
knappt att det är sant att han ska börja i hennes klass. 

Det hade kunnat bli riktigt bra, men klassens coola tjej, Evelina bestämmer att Simon är en tönt och då känner 
Siw att hon måste glömma Simon. 

Men det är svårt för Siw för hon är så kär och dras till Simon så de träffas i smyg ibland. Men när någon råkar se 
dem lämnar Siw honom i sticket för att hon inte riktigt vågar gå emot Evelinas åsikt att Simon är en ful tönt. 
Simon blir riktigt illa behandlad. Siw våndas hela tiden över det hon utsätter Simon för, men hon fortsätter 
ändå att behandla honom illa. Hur många svek kan Simon uthärda? 

 


