
Nedan bjuder Sandra Johansson, bibliotekarie på Laholms bibliotek, på boktips för blandade åldrar. 

Kom in till oss och låna dina favoriter. Vi ses! 

  

Handbok för superhjältar: Vargen kommer – Elias Våhlund, Agnes Våhlund 

 

Fartfylld och spännande bok om en tuff tjej som tar saken i egna händer – hon bestämmer sig för att 

bli superhjälten Röda Masken! I bok fyra har stadens farligaste skurk, Wolfgang, kidnappat 

borgmästaren och han kräver att Röda Masken överlämnar sig själv i utbyte. Hon står ett svårt val: 

ska hon rädda borgmästaren eller sig själv? 

Nikkis dagbok #11: berättelser om en (inte så vänskaplig) klasskompis – Rachel Renée Russel 

Nikki Maxwell ska medverka i ett veckolångt utbytesprogram har världens värsta otur - hon hamnar 

såklart på ärkefienden MacKenzie Hollisters skola. Till råga på allt verkar det dessutom finnas en 

ännu värre figur på stället – en Super-MacKenzie! Nikki vänder sig till sin dagbok och nedtecknar 

veckans dramatik. 

Ninja Timmy och staden av is – Henrik Tamm 

Ninja Timmy ger sig av mot det isiga norr i sitt luftskepp för att söka efter sin mamma som sägs ha 

försvunnit under en upptäcksresa. Men när de kommer till Vitland i norr är ingenting som det ska – 

isen smälter, vattnet är förgiftat och luften är full av stickande svart rök. En girig affärsman har börjat 

borra efter olja, och nu är det upp till Ninja Timmy och hans vänner att återfinna hans mamma och 

rädda Vitland från affärsmannens fruktansvärda planer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mumiens gåta – Kristina Ohlsson 

 

Ett stort slukhål bildas på ängen i Eldsala som avslöjar en gammal källare. På kyrkogården hittas två 

tomma kistor i en av gravarna, och en obehaglig stank sprids i den lilla byn. Vart har de döda tagit 

vägen? Vad är det för hemskt som hänt i den gamla källaren? När kompisarna Herbert och Sally inser 

vilken stor fara de alla är i så kämpar de för att rädda Eldsala innan det är för sent. 

Så himla taskigt – Cina Friedner 

Henrietta Nilsson är klassens diktator och stora idol. Alla tjejer vill vara kompis med henne, och 

nästan alla killar vill vara ihop med henne, fastän hon är världens taskigaste. Manda och hennes 

bästis Lilly har fått nog – något måste göras! Men hur ska de lyckas? De bestämmer sig för att försöka 

komma åt henne genom Henriettas Youtube-kanal. 

Till alla killar jag har gillat – Jenny Han 

 

Sextonåriga Lara Jean har en ask med kärleksbrev som hon skrivit till alla de killar hon varit kär i. Det 

är inte meningen att någon annan någonsin ska få se dem, det är enbart ett sätt för henne att få 

utlopp för alla sina känslor. Plötsligt en dag är de borta. Postade. Och Laras kärleksliv, som tidigare 

enbart fanns i fantasin, är nu helt utom all kontroll. 



Dom som bestämmer – Lisen Adbåge 

På gården finns det "Dom som bestämmer" och "Vi som inte får vara med". Men varför kan "Dom 

som bestämmer" alltid bestämma över andra? Vad ska vi som inte får vara med göra för att bli 

inkluderade? Och vill vi ens det? En bilderbok om integritet, emotionell trygghet, makt, och om att 

kunna säga nej. 

Frallan räddar världen – Sara Ohlsson 

 

Frallans familj består av Frallan, mamma, mormor och mormors kille Klaus. Klaus tycker om att tälta, 

så när Frallan sover över hos mormor smyger hon ut i trädgården till Klaus i tältet när hon vaknat. 

Klaus kan allt om fåglar, och räddade en gång en koltrast som flugit in i ett fönster. Frallan vill också 

rädda en fågel. Eller ett djur. Eller allra helst hela naturen! 

Hemma hela sommaren – Elin Johansson, Ellen Ekman 

Vad ska ni göra i sommar? Vi ska till Legoland, till Thailand, på Vattenland, svaras det i klassen. Jag 

säger att "Vi ska på safari", men det är inte riktigt sant. Mamma har sagt att vi ska bara stanna 

hemma på sommarlovet, att vi kan ha kul ändå. Men sen ångrar hon sig och letar fram ett tält, ett 

stormkök och lite campinggrejer, och så cyklar vi iväg på safari. 

Inuti huvudet är jag kul – Lisa Bjärbo 

 

Livs pappa har bestämt att de ska flytta från lägenheten i Stockholm ut på landet, till ett 

renoveringsobjekt i den småländska skogen. Liv börjar på ny gymnasieskola, något som hon tycker är 

oerhört jobbigt eftersom hon är så blyg. Hon försöker gömma sig i mängden och känner sig mest som 

ett fullfjädrat freak, men när de ska börja jobba i par på franskan börjar katastroflamporna blinka för 

fullt....! 


