
Hej alla bokläsare! Nu är det åter dags för lite trevliga boktips! Ha en skön läshöst 
önskar Martina & Petra 
 
Verktygsapan och semestersabotören (Hcf, Bilderbok) 
Författare och illustratör: Chris Monroe 
 Detta är tredje boken om verktygsapan Chico Bom Bom som lagar saker och löser mysterier. 
Verktygsapan får ett vykort av sin vän Konrad som behöver hjälp. Saker går sönder på hans 
farbrors hotell. Vem är den mystiske sabotören? Chico Bom Bom drar iväg till stranden där 
hotellet ligger för att hjälpa till att laga de trasiga sakerna och lösa mysteriet! 
 
Roliga, färgglada och detaljrika bilder och en rolig bok för de yngre barnen! 
 
 

 
Tipsare: Petra 
 
Lätta fakta om Tåg (uPrb) 
Författare Emily Bone 

 
Precis som titeln antyder är detta en liten behändig fakta bok om olika tåg. På slutet finns ett 
överskådligt register och ännu mer fakta. Lättläst och intressant för den vetgirige. 



Tipsare: Petra 
 
Min vän Boris (Hcf-börja läsa/lätt att läsa) 
Författare: Mats Wänblad 
Illustratör: Pelle Forshed 

 
Ebba har fått en ny kompis som heter Boris. Boris är jättesnäll men han och hans familj är inte 
riktigt som andra familjer. De är nämligen monster. Boris bor i ett riktigt spökslott, hans 
pappa sover i en kista och Boris mamma ser väldigt speciell ut.  
 
Jag har blivit väldigt förtjust i de lättlästa böckerna om familjen Monstersson (finns två än så 
länge). Handlingen lockar till skratt då den inte alls löper som väntat. Lite text som passar 
nybörjarläsaren och roliga illustrationer.  
 
Tipsare: Martina 
 
Gregs bravader (Hcg) 
Författare och illustratör: Jeff Kinney 

 
 
Jag är nog en av de sista att upptäcka böckerna om Greg; de är redan blivit en favorit hos barn 
i mellanstadiet. Böckerna handlar om tolvåriga Greg som motvilligt har börjat skriva dagbok, 
eller loggbok som han hellre kallar det. Och här skriver han ned precis allt han gör och råkar 
ut för – och det är jättekul läsning.    
 
Gregs bravader är den första delen i serien Dagbok för alla mina fans men böckerna går bra 
att läsa fristående. Böckerna är uppbygga som serieromaner då varje textstycke har tillhörande 



illustrationer. Dock är Gregs vardag amerikansk så det finns vissa företeelser som kanske inte 
känns igen, men det är en mindre invändning. Är man ute efter en rolig bok så 
rekommenderas Dagbok för alla mina fans-serien varmt! 
 
Tipsare: Martina  
 
Så sjukt kär, Kyssas typ och Läskigt nära (Hcg/O) Bok att läsa och lyssna på 
Författare: Mårten Melin 
Illustratör: Helena Bergendahl 

 
 
Tre lättlästa och fina böcker om den första kärleken, om att våga ta det första steget om pirret 
om hur lätt det blir missförstånd beskrivs av författaren på ett mycket igenkännande vis. Vi 
har två av tre böckerna som bok med cd. För dig som hellre lyssnar på en bok! 
 
Tipsare: Petra 
 
 
Bara jag vågar (Hcg) 
Författare: Siri Spont  
Illustratör: Jonna Björnstjerna 

 
Här får vi följa Tilda, en tjej som går i mellanstadiet, och hennes vardagsproblem i form av 
kompisar, killar och en jobbig storasyster. 
 
Det är några veckor kvar till sommarlovet och Tilda har bestämt sig för att hon skall bli 
modigare vilket innebär att hon skall göra fyra saker hon egentligen inte vågar, bl.a. gå till 
spökladan och göra anden i glaset. 
 



En mysig bok där varje kapitel inleds med väldigt roliga illustrationer.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
Det borde finnas regler (uHc) 
Författare: Lina Arvidsson 
 

 
Mia och Mirjam är 14 år, bästa vänner och bor i en håla. I alla fall tycker de själva det. De är 
sjukt uttråkade och längtar till att få börja gymnasiet, definitivt på någon konstnärlig linje. 
Mirjam har börjat träffa en betydligt äldre man och Mia är både äcklad och lite avundsjuk. 
Hon vill ju också träffa någon. Kanske kan Vlad, som både spelar i band och skriver en 
roman, vara något?  
 
Lite elakt kan man kalla boken en fjortisroman. Många gånger kan jag tycka att våra 
huvudpersoner är lite väl jobbiga och omogna. Men samtidigt är det väldigt underhållande 
läsning.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
Sjutton år och skitsnygg (uHc) 
Författare: Emma Granholm 

 
 



Felix är sjutton år och skitsnygg. Han är en kaxig och självsäker kille och tjejerna älskar 
honom. Men när Felix kommer tillbaka efter två semesterveckor i Grekland så har saker 
förändrats. Felix är inte längre i centrum i kompisgänget, istället har den nya killen Zäta tagit 
hans plats. Men vem är egentligen Zäta? Varför avslöjar han aldrig något om sig själv? 
 
Bra bok av Emma Granholm som tidigare bl.a. skrivit Liv och Lovisa.  
 
Tipsare: Martina  
 


