
Jennys, Martinas & Petras boktips 
Vi vill välkomna Malin Müntzing Jensen som ny boktipsare. Malin jobbar på Lagaholmsskolans 

bibliotek.  

I februari hade vi serieveckor på  Stadsbiblioteket med bl.a. seriebokprat. Några av våra tips då 

tänkte vi dela med oss av här. Håll till godo. Hoppas våra favoriter kan bli era favoriter. 

 

 

Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer, illustratör Young Kim

 
Sagan om den helt vanliga tjejen som blir förälskad i en vampyr kanske inte någon har missat. 

Men jag vill ändå tipsa om dessa två grafiska noveller som författarinnan Stephenie Meyer själv 

varit med och skapat tillsammans med en mycket duktig illustratör. Kärlekssagan är lika romantisk 

och regnet minst lika närvarande även när berättelsen blir skildrad som tecknad serie. Även om 

mycket av dialogerna och framförallt Bellas tankar måste kortas ned om man jämför med den 

vanliga boken, så tycker jag att den är väl värd att läsa. För vem kan motstå en kärlekshistoria 

som bara döden skulle kunna sätta stopp för (om det inte fanns vampyrer förstås…)  

Amulett av Kazu Kibuishi  
Emely, hennes lillebror Navin och deras mamma flyttar till ett gammalt hus långt ute på landet. 

Deras pappa dog i en bilolycka några år tidigare, och när mamma får ta över det stora huset efter 

en avlägsen släkting bestämmer sig den lilla familjen för att flytta dit. Det är ett riktigt kråkslott de 

kommer fram till, stort, gammalt, mystiskt och dammigt. Emely och Nevin är inte direkt 

överlyckliga över sitt nya hem, men bestämmer sig i alla fall för att ge det en chans. Släktingen 

som bodde där tidigare var uppfinnare och inne i ett av alla de stora rummen stöter syskonen på 

mystiska ting och märkliga figurer. När mamman samtidigt går ner i källaren och uppslukad av ett 

monster börjar ett storslaget äventyr de aldrig trodde var möjligt… 

Tipsare: Malin 



  

Sayonara September av Åsa Ekström 
Detta är en serie med japansk mangateknik men skriven på svenskt vis där man bläddrar från  

början till slut och inte bakifrån som i japansk manga.  

Serien handlar om en tjej som heter Alex och hennes dröm är att bli mangatecknare. Hon börjar på 

en serieskola och flyttar in i ett kollektiv med sina två klasskamrater Janne och Christoffer. De blir 

snabbt vänner trots att de är så olika. Redan första dagen i skolan blir Alex fascinerad av skolans 

outsider Lilian trots att hon verkar ge alla andra kalla kårar, men Alex övertalar Lilian att de ska bli 

vänner. Alla i klassen ska skicka in ett bidrag till en serietävling där vinnaren blir publicerad i 

tidningen, vilket skulle kunna innebära ett genombrott i tecknarvärlden. Alla sätter entusiastiskt 

igång med sina bidrag men ju mer Alex jobbar desto konstigare börjar hon uppföra sig. Hon blir sur 

och inåtvänd och Janne blir orolig för hur hon mår när han hör henne prata med sig själv. En dag 

råkar Janne se Alex bidrag som visar sig vara en självbiografisk serie om henne och en vän, en 

främmande tjej. Serien är mycket mörk och Janne inser snart att någonting är fel med Alex. 

  

Sword Princess Amaltea av Natalia Batista  
Detta är en fartfylld äventyrsserie i en fantasyvärld där rollerna blivit ombytta. Serien handlar om 

prinsessan Amaltea som lever i en värld där kvinnorna styr. Här är det prinsarna som blivit inlåsta i 

höga torn och vaktas av drakar och kvinnornas jobb att rädda dem. Amaltea får i uppdrag av sin 

mor att rädda en prins som tillfångatagits av en drake men det är mot sin vilja som hon ger sig 

iväg på sina häst Palifax. När hon väl finner prins Ossian i nöd och räddar honom från draken 

vägrar han att gifta sig med henne. Amaltea bestämmer sig för att föra honom hem till hans 

mamma, men det visar sig svårare än hon trott. 

Det lurpassar många banditgäng i skogen och ett av dem stöter ihop med Amaltea och Ossian. De 

klarar sig precis därifrån men nu har de banditgänget efter sig. På ett värdshus möter de servitören 

Tibus, som helst vill vara någon annanstans. Han ser sin chans och försöker charma Amaltea, men 

det misslyckas. När sen banditgänget lite senare på kvällen traskar in på värdshuset ser Tibus sin 

chans att hämnas… 

 

 



 
Domovoi av Peter Bergting 
 

Domovoi berättar om en levande, fascinerande och ibland skrämmande 

värld, där mytologins väsen tagit plats i skuggorna och lever sida vid sida med människorna. Det 

utspelar sig i nutid, men på samma gång för länge sedan. Den handlar om Jennie som är en strulig 

tjej i tjugoårsåldern som jobbar på ett fik i Gamla stan. Ett fik som serverar spöken, älvor och 

andra varelser som kommit från sagor och myter. 

En dag får hon besök av två vättar från Polen, som dessutom är lönnmördare på uppdrag från en 

häxmästare med ursprung i Vitryssland. De har kommit för att till varje pris få tag i en påse med 

magiska benrester, som finns hos Jennie. Men Jennie gör motstånd och inser till slut att vättarna är 

beredda att till och med döda för att få tag i påsen. Jennie blir plötsligt indragen i en märklig 

historia där hennes farbror Ivan visar sig vara en "domovoi", en rysk hus-ande i exil. 

Jennies mormor visar sig samtidigt vara en ökänd häxa med ett långt förflutet, som hela tiden följs 

av den talande katten Bulka. 

Tipsare: Jenny 
 


