
Böcker i en blandad kompott 

 
 

 

Mysrysare av Ingelin Angerborn 

Nu när sommaren är här med (förhoppningsvis) sol och bad kan det vara lite skönt att försjunka i en bok som är 
sådär lagom spännande. Och då kan jag varmt rekommendera några av Ingelin Angerborns böcker. 
Vardagshistorier med mystiska, kanske övernaturliga inslag. Mysrysare helt enkelt. Passar speciellt för barn i 
mellanåldern. 

Titlar: 
Rum 2013 
Sorgfjäril 
Tredje tecknet 
Månfågel 

Tipsare: Martina 

 

Hemma kanske inte är en plats av Lin Hallberg 

Är en stark berättelse om en ung tjejs sökande efter identitet, men också om klasskillnader, fattigdom och hur en 
gnutta medmänsklighet kan förändra allt. I boken får vi möta Sara som är 19 år och precis ska gå ut gymnasiet. 
Men en dag förändras hennes liv, hon råkar ut för en svår olycka och semesterresan till Grekland byts mot 
sjukhus, slangar och det stora projektet att lära sig gå igen. I sjukhussängen börjar Sara tänka tillbaka på 
barndomen i Argentina och hur kul hon hade när hon red till skolan och lekte med alla barnen där. Sara 
bestämmer sig för att åka tillbaka till Argentina för att ta reda på varför hennes familj inte kunde stanna i 
Argentina, varför allt förändrades. Men framförallt för att hitta tillbaka till livet och glädjen. 

Tipsare: Jenny 



 

Dunkla hot av Elsie Petrén 

Är en spännande thriller som handlar om en kille som heter Adrian. Hans mamma har fått ett nytt spännande jobb 
som kriminalreporter på en kvällstidning. Hon har blivit intervjuad i olika teveprogram och blivit en riktig kändis för 
att hon skriver spännande om verkliga saker. Men nu verkar det som hennes artiklar retat upp någon och Adrian 
får hotbrev på mystiska sätt. Plötsligt ligger de bara där, i hans ficka, i skolväskan och i gitarrfodralet. Vem kan 
det vara? Adrians misstankar går först till killgänget i skolan men snart är alla i hans omgivning misstänkta, till och 
med hans tjej Julia. Det håller på att göra honom galen. Och när han äntligen närmar sig lösningen svävar han i 
livsfara. 

Tipsare: Jenny 

 

Tur gånger tre av Sheila Turnage 

Är en spännande mordgåta som utspelar sig i en liten by som heter Tupelo Landing. Här känner alla varandra och 
där bor elvaåriga Mo. Hennes största gåta i livet är vem som är hennes mamma. En dag kommer en polis till byn 
och ställer frågor om ett mord. När Mo och hennes vän Dale bestämmer sig för att lösa mordmysteriet råkar de på 
en rad hemligheter som länge väntat på att bli avslöjade. 

Tipsare: Jenny 

 

Ninja Timmy och de stulna skratten av Henrik Tamm 

Första delen i serien om Ninja Timmy och hans listiga gäng. En perfekt högläsningsbok för hela familjen med 
många fina illustrationer. Katten Timmy och hans kompisar, minken Simon och grisarna Jasper och Kasper bor i 
staden Elyzandrium, de ger sig ut på en resa för att försöka sälja en jättelik apelsinskalarmaskin som de själva 
uppfunnit. Längs vägen möter de hela tiden barn som förlorat sina skratt och Timmy och hans vänner bestämmer 
sig för att lösa gåtan med de stulna skratten. De får hjälp av gamle Alfred och hans magiska leksaker, leksaker 
som gör att gänget förvandlas till farliga, brottsbekämpande ninjor. 

Tipsare: Jenny 



 

En farlig önskan och Ut ur skuggan av Beth Bracken och Kay Fraser 

Två riktigt bra och lättlästa böcker i en serie med förväntad fortsättning. 
Böckerna handlar om Soli och Lucy som är bästa vänner. De har växt upp tillsammans och lekt i Svarta skogen 
som tar alla önskningar på allvar. 
En dag börjar Lucy och Soli bråka i skogen. Lucy har svikit Soli genom att kyssa en kille som Soli är intresserad 
av. Sorli säger högt i sin förtvivlan att hon önskar att Lucy förvinner. Och här börjar mardrömmen. 

Tipsare: Petra 

 

62 dagar av Cilla Naumann 

Sommarlovet med sina 62 dagar skulle bli fantastiskt. Jag hade fått en egen moppe och hela gänget på landet var 
samlat. Men det blev inte alls som jag tänkt mig, mitt sommarlov slutade i en katastrof som bara hände utan att 
jag förstod att det var på gång. 

Tipsare: Petra 

 


