
Jenny är tillbaka efter sin mammaledighet och tipsar åter om läsvärda barnböcker tillsammans med Martina. 

Brännmärkta  

av Lena Ollmark 

Brännmärkta är fortsättningen på Inmurade, en bok jag tipsat om tidigare. Och jag tycker nog att man ska läsa 

den första boken innan man slänger sig över den här för det är en hel del saker som hänger ihop. Och läsa dem 

ska man för det här är bra och riktigt kuslig. 

I Brännmärkta får vi fortsätta följa klasskompisarna Natta, Leo och Teddy. Den här gången stöter de på sägnen 

om ’rotflickan’, en flicka helt klädd i svart med långt mörkt hår hängandes över ansiktet för att dölja det faktum att 

hon faktiskt inte har ett ansikte. Det sägs att flickan lockar till sig barn i skogen för att sedan fånga dem i rotvältor. 

Den gamla spökhistorien börjar plötsligt kännas verklig när barn faktiskt försvinner för att sedan berätta att de 

bara lekt med flickan i skogen.   

Passar för killar och tjejer, 11-14 år ungefär. Men man får inte vara rädd av sig för Brännmärkta tycker jag är ännu 

kusligare än Inmurade.   

Tipsare: Martina 

  

Det mystiska huset  

av Petter Lidbeck 

Jag har, sent omsider, upptäckt Petter Lidbecks deckarserie ’Tre tjejer’. Första boken, Det mystiska huset, kom 

redan 2006 och sen följde nio böcker till. Det här är charmiga, realistiska, roliga och spännande böcker som 

handlar om (de väldigt olika) tvillingarna Siri och Tyra och deras bästis Pella. Kompisarna bor i litet samhälle norr 

om Helsingborg och har en tendens att råka ut för diverse skumma saker. Eller kanske stämmer det bättre att 

säga att kompisarna själva är de som söker upp mysterierna. 

I Det mystiska huset är det den sure granngubben som har försvunnit. Inte så mycket att sakna egentligen men 

något konstigt är det för vilka är männen som plötsligt syns i gubbens hus? Kidnappning, motorcykelgäng och 

utpressning följer. 

Tipsare: Martina 



  

En häxa sitter barnvakt  

av Suzanne Mortensen 

Boken är den första delen i en ny serie om Maja Stormhatt. Eftersom Dannes föräldrar är bortbjudna på 

fredagskvällen anlitar de en barnvakt som ska passa Danne. Men när barnvakten väl dyker upp blir Danne väldigt 

förvånad, för det är Maja Stormhatt som kommer, en livs levande häxa. Med vårtor på kinderna, spetsig hatt, en 

korp och tre svarta katter. Hon kom flygande på sin kvast och Danne frågar direkt om han får åka med på en tur. 

Till sin stora glädje förvandlas fredagskvällen till ett äventyr när Maja lovar att de ska ta en tur med kvasten när 

klockan blivit tolv på natten. Men väl uppe i luften stöter de på några av Majas fiender – riktigt elaka häxor! 

Tipsare: Jenny 

  

Hemliga Hansson  

av Lin Hallberg 

Djurvännerna Tiger Andersson och barnen Levi och Lo är här tillbaka i den fjärde boken. Denna gång hjälper de 

en tamfågel som rymt, med hjälp av en apelsin lockar de med sig fågeln till ladan hemma hos Tiger. De bygger en 

bur till fågeln som de kallar för Hanson, kontaktar polisen och sätter upp lappar om en upphittad fågel. Men vem 

äger Hanson och vad ska de göra om de inte hittar ägaren? 

Tipsare: Jenny 

  



Trollstaven  

av Niklas Krog 

Häxmästaren är den andra delen om Ella och Rand som fortsätter sitt letande efter häxmästaren som verkar vara 

den enda som kan hjälpa dem i deras kamp mot drottningen Kria. Till sin hjälp har de med sin trollstav Skuldran. 

På sin färd möter Ella och Rand några mystiska varelser, bland annat en bergspindel med klibbiga nät som man 

kan fastna i och en lindorms-mamma med sina små lindormar som kommer flygande genom luften.   

Tipsare: Jenny 

 


