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Snabbläst & lättläst för unga vuxna (som jag)  
Tjejen som ville hämnas av Jörn Jensen 

 

Nick känner en tjej som heter Tove, de har hängt ihop sedan de var små. Tove tränar judo, klär sig alltid i svart, 
bär alltid keps och hon ler aldrig bland andra människor. Det är bara Nick som får se hennes vackra smilgropar. 
För en tid sedan blev Tove överfallen när hon skulle gå till pizzerian, men ingen vet något om vad som egentligen 
hände. Bara Tove, och den eller de som överföll henne. Det var efter överfallet som Tove började träna judo. Hon 
har förändrats, blivit tuffare och hårdare. Nu messar Tove till Nick att det brinner utanför hennes port, och att han 
måste komma. Tove säger att hon vet vilka som tänt på, mer vill hon inte berätta, men hon har en plan och hon 
ber Nick att hjälpa henne. Kan branden vara en varning till Tove? Och har den något med överfallet att göra? 

En riktigt spännande bok som helt klart får mig att tänka på om ändå inte Tove är en syster till Lisbeth Salander? 
”Tjejen som ville hämnas” är den första boken i serien om den tuffa tjejen som bestämmer sig för att hämnas på 
de som gjort henne illa. De efterföljande böckerna heter ”Mannen som väckte drömmar” och ”Drömmen som 
brast”. 

  

Oväntat möte av Bo R Holmberg 

 

Lyckan av att ha kysst Olga stannar kvar länge i kroppen. De ska träffas igen, imorgon, på samma plats, på 
samma tid. Olga är vacker. Kanske han till och med älskar henne? På hemvägen går han över kyrkogården. 
Månen lyser upp hans väg och den annars så dystra kyrkogården känns inte skrämmande alls. I alla fall inte 
innan månen försvinner bakom några moln. I mörkret snubblar han till över en gravsten. Bara ett enda namn finns 
ingraverat, ett namn på fyra bokstäver som lyser i månskenet då molnen dragit förbi, det står Olga... 

Detta är en ryslig liten berättelse som börjar med känslan av förälskelse och slutar med känslan av... något HELT 
annat! 


