
Hej igen! 

Den här gången tipsar Jenny & Martina om böcker för mellanåldern och ungdomar. Hoppas 

någon av böckerna kan inspirera dig att komma till biblioteket och låna böcker. Vi ses! 

 

Född fenomenal av Josephine Bornebusch  

Rut är på gränsen till besatt av Anne Franks dagbok och nördigt intresserad av statistik och andra världskriget. 

Sitt eget namn är hon mindre nöjd med men det är ju inte hennes fel utan hennes föräldrars. Rut är nämligen 

både självsäker och smartare än alla andra – hon är helt enkelt född fenomenal enligt henne själv. Rut kämpar för 

att få iväg sin dysfunktionella klass på skolresa. Till sin hjälp har hon bland annat bästa kompisen Magda, den 

störige sportfånen Abbe och den populära Kattis men frågan är vart ska de åka? 

Ungdomsbok 

  

Den fantastiska historien om katten som försvann  av Michael Morpurgo  

Trots att året är 1943 och andra världskriget rasar är livet i den lilla byn som Lily bor i nästan som vanligt. Ända 

fram till den dagen då familjen tvingas flytta från sin bondgård. Lilys farfar vägrar först att flytta men ger till slut 

med sig och de tar med sig alla saker hem till morbror George. Men en sak kom inte med i flytten, Lilys älskade 

katt Tips, som sprang iväg när alla möblerna började bäras ut. Lily har inget annat val än att ge sig iväg utan Tips. 

Hela byn spärras av med taggtråd och blir övningsplats inför invasionen av Frankrike och det är absolut förbjudet 

att återvända. Men Lily kan inte sluta tänka på Tips som är ensam där bland alla bomber, vapen och soldater och 

har inget annat val än att ta sig förbi taggtrådsstängslet och in i den livsfarliga zonen för att leta efter Tips på egen 

hand. 

Mellanåldersbok 



  

När hundarna kommer av JessicaSchiefauer 

 

Den här boken handlar om de två ungdomarna Ester och Isak som bor i ett litet samhälle i Sverige. När de två 

möts på en av festerna nere vid sjön förändrar de varandra. Deras förälskelse väcker dem till liv. Ester tillbringar 

mer tid hos Isak än hemma hos sig själv, något som inte uppskattas av Esters föräldrar.  Isak har en lillebror som 

heter Anton och samma sommar som Ester och Isak möts händer det något förfärligt nere vid sjön. En ung pojke 

misshandlas till döds och Isaks lillebror var där. 

När hundarna kommer är en aktuell berättelse om kärlek, besatthet och om våld. 

Vinnare av Augustpriset 2015 i barn- och ungdomskategorin. 

Ungdomsbok 

Tipsare: Jenny 

Sju förtrollade kvällar av Mårten Sandén  

Åh, vad jag gillade den här boken! Den handlar om många saker; vänskap, sport, mobbing, sorg och frånvarande 

föräldrar. Allt inlindat i finstämd magi. 

Vår huvudperson är Buster Bolin, en tolvårig kille som gillar boxning. Buster är bra på sport och är skolans kung. 

Men med skolarbetet går det mindre bra. Buster pluggar och försöker men det funkar ändå inte. Han är inte alls 

som Jack som var superduktig i skolan och vann en massa priser. Jack var Buster storebror och han omkom han 

i en bilolycka sju år tidigare. Saknaden efter brodern finns där hela tiden och Busters föräldrar har aldrig kommit 

över förlusten. 



I skolan lär Buster känna Saga, eller flickan-som-läser som blir Busters smeknamn på henne då Saga alltid har 

en bok i handen. Han kommer också i kontakt med Antoni, en pojke som blir mobbad av Busters gamla kompis 

Joel. 

Och sen är det ju bion, Elysium. Mitt i stadens tomma och förfallna centrum ligger den, igenbommad och öde. 

Buster får sju biobiljetter av en udda vaktmästare med rutig keps och smutsigt skägg. Det är nu underliga och 

magiska saker börjar hända.  

Mellanåldersbok 

Tipsare: Martina 

 


