
Som stjärnor i natten 

 

av Jennifer Niven 

Violet och Finch möts första gången uppe på taket, i klocktornet, på deras gymnasieskola. Båda hade 

tänkt hoppa. Ta livet av sig alltså. Violet förlorade sin syster i en bilolycka för ett år sedan. Violet var 

också med i bilen men hon överlevde. Finch är lite udda och har inte passat in någonstans de senaste 

åren. Ibland mår han bättre men andra gånger är han så djupt nere att han knappt är medveten om 

världen utanför. Violet kommer från en bra familj och har vänner. Finch kommer från en trasig familj 

och har inga vänner. De två ungdomarna blir sakta kompisar efter mötet på taket. Eller rättare sagt, 

det är Finch som söker upp Violet, pratar med henne och till och med ser till att de får i uppgift att 

genomföra ett projekt i skolan tillsammans. Det är Finch som kommer att dra upp Violet ur hennes 

depression. För Finch är det inte lika lätt. 

En bra och välskriven ungdomsroman som handlar svåra ämnen som depression och psykisk 

sjukdom.   

Spöknät 

 

av Petrus Dahlin 

Det är sommarlov och Tino är kvar hemma medan kompisarna har åkt iväg på semester. Det känns 

nästan som hela byn har blivit övergiven. Själv har han inget speciellt att göra och hans föräldrar gick 

nyligen skilda vägar. Tinos mamma tog det väldigt hårt och mår dåligt, pappa har däremot redan 

hunnit skaffa ny familj och flyttat till Göteborg. En morgon när Tino vaknar upp finns mamma inte i 

huset. Hon är borta. Ingen lapp har hon lämnat som kan förklara var hon tagit vägen. Tino väntar hela 

dagen på att hon ska dyka upp. Sen har han inget val, han får ringa polisen och anmäla henne 

försvunnen. 

Strax därefter stöter Tino på Akki. Akki är väldigt annorlunda. Hon går klädd i en särk, uttrycker sig på 

ett annorlunda sätt samtidigt som hon inte verkar känna till varken tv eller mobil. Okej, hon är lite 

udda och hon verkar ta det där med lajv på lite för stort allvar men det är lite småtrevligt att ha 

någon att prata med. Men det visar sig snart att Akki inte alls är en vän och att hon har något med 

Tinos mammas försvinnande att göra. 



Hemsökta 

 

av Magnus Nordin 

Ute i yttersta skärgården ligger Ensö, en liten ö bestående av klippor, gamla husgrunder, övergivna 

fiskebodar och ett modernt, stort hus. Att ta sig dit tar lite drygt två timmar med motorbåt, ganska 

ensligt med andra ord. 

Elin och Denise ska vakta det stora, lyxiga huset medan ägaren, Daniel, under tre veckor är bortrest. 

Jobbannonsen hittade Elin på nätet, och efter en Skype-intervju med företaget ”Housesitters For 

Hire” var jobbet deras. Ett schysst sommarjobb med en okej lön och inte alltför betungande 

arbetsuppgifter. De ska städa huset en gång i veckan, vattna gräsmattan varje dag och sen sola, 

slappa och bada i havet- perfekt! Att ett rum i huset är låst och INTE ska städas borde i de flesta fall 

vara något bra, mindre att städa = mer tid att slappa på, men efter några dagar börjar märkliga saker 

att hända. Visst, huset är larmat och övervakningskameror sänder inspelningar direkt till deras 

mobiler om larmet går. Men riktigt allt kanske inte fastnar på en övervakningskamera?  

Girl online 

 

av Zoe Sugg 

Är en söt kärleksroman om den sextonåriga tjejen Penny som under pseudonymen Girl 

Online bloggar om vänskap, killar, sina galna familj och om sina panikångestattacker som hon fått 

efter en bilolycka. Under en skolpjäs gör Penny bort sig inför hela skolan och en pinsam video börjar 

spridas på nätet. Hon skäms så mycket att hon inte vill gå tillbaka till skolan. Då blir räddningen att 

följa med sina föräldrar till New York strax innan jul, med följer också Pennys bästa kompis Elliot. 

Efter några dagar i New York träffar Penny Noah och blir blixtförälskad och när det visar sig att 

familjen behöver stanna i New York och fira jul blir Penny överlycklig. Men väl hemma i Brighton 

tornar missförstånden upp sig på båda sidorna av Atlanten och ett krig bryter ut på sociala medier… 



  

George 

 

av Alex Gino 

Underhållande och viktigt om att få lov att vara sig själv. Det är dags för den årliga skolpjäsen och 

Georges lärare uppmanar alla elever att vara med. George vill inget hellre än att spela rollen som 

Charlotte men det får hon inte eftersom hon är pojke. Alla ser på George som pojke men George vet 

att hon inte är det, hon vet att hon är en flicka. George är säker på att hon måste hålla tyst om sin 

hemlighet men inför premiären av pjäsen kommer hon tillsammans med sin bästis Kelly på en lösning 

som gör att hon både får spela rollen som Charlotte och berätta vem hon är på riktigt. 

  

 

Mysteriet på Hester Hill 

av Kristina Ohlsson 

Detta är en spännande och kuslig spökhistoria som handlar om syskonen Meg och Frank. De ska 

tillbringa några veckor under sommarlovet hos sin farbror Eliot och Carl. Huset de bor i kallas Hester 

Hill och så fort Meg och Frank kommer fram till det stora huset börjar märkliga saker hända. Vem är 

det Meg hör gråta om nätterna? Vem är flickan på den övergivna tågstationen? Och vem går runt i 

skogen och ropar på någon som heter Nikodemus? Vad var det för olycka som en gång i tiden hotade 

att förstöra både Hester Hill och hela byn? 

  

 

 



Billie: avgång 9:42 till nya livet 

 

av Sara Kadefors 

Första boken om Billie, en vanlig tjej i sexan som fosterhemsplacerats ute på vischan, i ett samhälle 

som heter Bokarp. Samhället är så litet att Billie inte ens fattar att de är framme när bilen bromsar in. 

I huset som ska bli Billies nya hem bor en kall mamma, en överhurtig pappa och två barn som beter 

sig underligt. Men Billie är inte typen som ger upp eller deppar, hon bestämmer sig för att göra allt 

för att passa in. Helt plötsligt har hon fått en massa vänner och nya fritidsintressen som hon tycker är 

toppen. Men snart inser Billie att människorna i Bokarp inte har det så lätt. Folk bär på hemligheter 

och har obegripliga konflikter. Vad är det som är fel i egentligen? 

 


