
 

 

Hugo och kepskampen (Hcg)  

av Christina Lindström 

Hugo är en lite udda kille. Han har alltid ett russinpaket i fickan, går iklädd tigerrandiga shorts även i januari och 
har många funderingar kring allt mellan himmel och jord. En klok och lite lillgammal kille skulle jag vilja säga. 
Hugo går i 6:an och har en kompis, Simon. Kanske har de båda funnit varandra för de båda två är utanför. Simon 
än mer så än Hugo. Vi förstår också att Hugo varit mobbad tidigare men att han nu blir lämnad ifred. För det 
mesta i alla fall. 

Klassen ska välja en elevrådsrepresentant och, inte oväntat, finns det ingen som ställer upp frivilligt. Men Hugo är 
snäll så han ställer upp då ingen annan vill. Och han visar sig vara en formidabel kraft när det gäller att 
argumentera för sin, eller snarare sina klasskompisars, önskemål. Hugo står upp mot kepsförtrycket och skolans 
rektor går honom till mötes, lite i alla fall. På fredagar får alla elever som vill ha på sig keps, inomhus. 

Plötsligt blir Hugo en hjälte. Plötsligt blir han sedd och får hänga med de populära killarna i klassen. Men nu när 
Hugo har blivit populär överger han sin kompis Simon. Och Hugo vet att han gör det, mår dåligt över det men 
samtidigt den där känslan av att få vara med, den vinner över vänskapen. Till en början i alla fall. 

En bok som passar fint för barn i mellanstadiet då den handlar om att våga vara sig själv, om utanförskap och om 
vänskap. Härligt underhållande och humoristisk samtidigt som här finns en svärta. Rekommenderas varmt! 

  

Spökflickan (Hcg)  

av Katarina Genar 

 

En lagom mystisk bok som passar perfekt under sommarlovet! 

Anna har flyttat med sina föräldrar till ett litet samhälle vid kusten. Mamma och pappa har fått jobb på 
vårdcentralen i byn och familjen har flyttat in ett stort, lite förfallet hus med en stor trädgård. Anna saknar både sin 
gamla hemstad Stockholm och sin bästis där. Mamma är övertygad om att Anna kommer hitta nya kompisar men 
Anna är inte lika säker. Det är några veckor kvar av sommarlovet, sen börjar hon i 5:an i en helt ny skola där hon 
inte känner någon. Men så dyker jämnåriga Siri upp. Och Siri bjuder bokstavligen in sig själv i huset. 

Familjen har inte bott i huset många veckor innan Anna får reda på att det går rykten om att det spökar där. Och 
ryktet verkar stämma för en natt ser Anna en liten flicka iklädd en vit klänning i spets. Anna berättar för Siri om 
vad hon varit med om och Siri säger att spöken oftast spökar av en anledning. I det här fallet verkar det som 
spökflickan letar efter någonting, ett skrin. Kan Anna och Siri hjälpa spökflickan att hitta det hon letar efter? 

  


