
Så äntligen var det dags för lite nya boktips för dig i mellanåldern och uppåt. 
Spännande böcker med övernaturliga inslag, en skildring av den första kärleken samt en 
skildring om hedersproblematiken är något av det vi bjuder på  den här månaden. Vi hoppas i 
vanlig ordning att våra favoriter kan bli era favoriter.  
 

Zombiefeber av Kristina Ohlsson 

 
Kristina Ohlsson är en populär författare bland mellanstadiebarnen och hennes senaste 
bok Zombiefeber kommer inte göra någon besviken! 
Det är den varmaste sommaren på mycket länge i den lilla byn Eldsala. I alla fall så länge Herbert 
kan minnas. Inte nog med att det är så varmt att man knappt kan sova på nätterna, det är en 
riktig getingsommar också. Och så går någon sorts influensa, fler och fler i byn insjuknar. 
Sjukdomen börjar med feber, sen blir de sjuka väldigt bleka och får röda ögon. Och de verkar få en 
aptit för kött och blod. Herbert och hans kompis Sally förstår snart att det här inte är frågan om en 
vanlig influensa. Men hur blir man smittad? Och kan man bli botad? 

 Skuggorna av Jacqueline West  

 
Jag tänkte tipsa om en lite äldre bok som passar barn i mellanåldern som vill ha en lagom 
spännande bok med övernaturliga inslag. Och smårolig är den också. 

Olive flyttar tillsammans med sina föräldrar in i ett gammalt ståtligt stenhus. Den tidigare ägaren 
var en äldre dam och då damen inte hade några släktingar kvar i livet såldes huset inklusive 
möbler. 

Så fort familjen flyttat in i huset börjar Olive utforska vad som finns bakom alla dörrar och i mörka 
vrår. Något som Olive lägger märke till är alla tavlor som finns runt om i huset. Ovanliga tavlor på 
så vis att de känns hotfulla på något sätt. Och inte kan man plocka ned dem heller, de sitter fast i 
väggen. Men så hittar Olive ett par antika glasögon i en byrå och med glasögonen på kan Olive se 
hur motiven inne i tavlorna rör på sig. Och vad mer, Olive kan gå ini tavlorna. Till skuggvärlden 
Annorlunda. Här träffar Olive på Morton, en liten kille som är fast i tavlan. Men hur kan Olive hjälpa 
Morton? Och vem är den stygge mannen Morton talar om, han som gjorde så att Morton är fast i 
tavlan? 



Som eld av Sara Lövestam 

 
Det här är en finstämd berättelse om den första kärleken. 

På en skärgårdsbåt i Stockholm, på väg till samma ö, finns Anna och Lollo. Det är sista 
sommarlovet innan gymnasiet och våra huvudpersoner kommer från skilda världar. Och det är här, 
på båten, de ser varandra första gången. Anna och hennes förtidspensionerade pappa har en 
gammal stuga på ön. Stugan har egentligen bara ett rum och har sett bättre dagar men Anna och 
hennes pappa har spenderat många somrar i stugan, deras eget lilla paradis. För Lollo är det första 
gången på ön. Hennes familj har köpt en ny stor villa och en båt och ska njuta av lite svensk 
sommar innan de drar vidare till Spanien. Att Lollo inte alls är intresserad av att spendera några 
veckor på ön förstår vi snabbt, hennes kompisar spenderar lovet utomlands och det är där Lollo 
också vill vara. 

Men på ön korsas tjejernas vägar. Trots olikheterna är de nyfikna och dras till varandra. Sakta blir 
de vänner och någonting mer. Anna är rätt säker på att hon gillar tjejer och har inga problem med 
det. För Lollo är det lite svårare. Och sen då, efter sommaren, när Anna går på Huddingegymnasiet 
och Lollo på Östra Real. Kan de fortsätta att träffas?  

Tipsare: Martina 

  

Fotbollshoran av Mikael Thörnqvist 

 
16-åriga Yasmine vill inget hellre vill än att vara som alla andra sextonåriga tjejer. Hon vill kunna 
ta en fika på stan, sova över hos kompisar och få ha en pojkvän. Men i Yasmines familj är allt det 
otänkbart, där är det hennes pappa som bestämmer och det skulle skada familjens heder om hon 
gjorde något sådant. Hon bevakas hårt av sina yngre bröder som rapporterar till pappan så fort 
Yasmine gjort något hon inte får. Efter skolans slut måste hon skynda sig hem för att ta itu med 
hushållsarbetet. Trots den hårda bevakning får Yasmine spela fotboll vilket hon älskar över allt 
annat och hon har väldigt höga krav på sig både när det gäller skolan och fotbollen, hon vill bli 
bäst! Yasmines situation blir allt svårare med hot och våld och en dag får Yasmine reda på något 
som raserar hela hennes tillvaro. Hon måste göra något innan hennes föräldrar tar ifrån henne allt 
det viktiga i livet. 
  



Den blomstertid nu kommer av Marie-Chantel Long 

  
14-årige Fred får tillsammans med sina kompisar för sig att råna en mataffär. Det skiter sig och 
när de ska åka därifrån krockar de med bilen, de lämnar sin ena kompis kvar i den krockade bilen 
och snor en annan bil. Men de missar helt att det sitter ett barn i baksätet på bilen. Situationen 
håller på att rinna dem ur händerna. Vad gör man när allt blir fel?  
  

  

Tipsare: Jenny 

  

Offerträdet av Magnus Nordin 

 
Reklamen för Odenviskolan säger att ingen ska gå ur skolan med underkända betyg, alla elever ska 
nå målen. Skolans rektor Åsa sätter en stor ära i att varje år leverera landets bästa skolresultat, 
och det har hon tänkt göra även i år. Samtidigt ligger Freja i 9:an risigt till och riskerar F i både 
matte och svenska. Men under ett möte med en mycket besviken rektor får Freja syn på något 
som ger henne en rysligt bra idé. 
 
Men är det ändå inte lite konstigt att Odenviskolan bara har haft en elev tidigare med lika dåliga 
betyg som Freja? Och är det inte lite konstigt att just denna elev försvann mystiskt i samband med 
ett inbrott på skolan, dagen före skolavslutningen för några år sedan? Och varför tjatar SO-läraren 
om ”den gamla seden”, blot och Oden ständigt och jämt? Hur som helst så har Freja bestämt sig 
för att med hjälp av sin kompis och sin pojkvän göra inbrott på rektorns kontor, för att där fixa till 
sina betyg. Inbrottet råkar infalla samtidigt som lärarna stämt träff på skolan för att tillsammans 
göra något åt situationen där skolans anseende står på spel. Och då är det inte någon vanlig 
lärarkonferens vi talar om… 

Tipsare: Malin 


