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Mitt första tips är en mycket välskriven roman som utspelar sig i historisk miljö. Vi förflyttar oss så till England och 
det sena 1800-talet. 

Cora Seaborne har precis blivit änka men några tårar över den bortgångne maken fäller hon inte. För en 
betraktare hade de ett typiskt societetsäktenskap men bakom fasaden hade maken en vass tunga och en knuten 
näve för att kontrollera sin yngre fru. Rollen som societetshustru passade överhuvudtaget aldrig Cora som brinner 
av nyfikenhet - och för frihet. 

Strax efter begravningen lämnar Cora London tillsammans med sin väninna och hjälpreda Martha och sonen 
Francis. Cora är övertygad om att ett miljöombyte skulle göra dem gott och sällskapet hamnar så i grevskapet 
Essex och staden Colchester. En plats där det moderna samhället knappt har börjat sätta sina spår. Martha 
klagar och tycker de kommit till världens ände, knappt några affärer och inte en bra kopp kaffe kan man få. Till 
råga på allt är landskapet platt och tråkigt. Men för Cora är det himmelriket, hon är fri att göra och klä sig som hon 
vill. 

Det visar sig snabbt att det går rykten i staden om ett mystiskt odjur som skapar rädsla hos lokalbefolkningen. 
Cora står med fötterna på jorden och i naturvetenskapen och hon är fast besluten att upptäcka detta odjur som 
Cora tror är en ännu oupptäckt art. Tänk vilket genombrott för vetenskapen om detta görs! I jakten på odjuret 
finner Cora en vän från ett ytterst oväntat håll, traktens präst, William. William, en utbildad man som valt att leva 
och verka med sin familj ute på landsbygden, kanske för att undvika motsättningarna mellan hans tro och det 
moderna samhället. 

Tillsammans försöker Cora och William hitta svaret på den mystiska varelsen som fått smeknamnet Ormen i 
Essex. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egon – hälften alien 
Författare: Per Simonsson 

 

En fråga vi på biblioteket ofta får, speciellt nu under sommaren, är att ge tips på en bra bok som passar för killar i 
mellanstadiet. Både en ålder och årstid då det inte är självklart att läsa böcker. 

Och då kan jag tipsa om den här (ganska nya) boken. Får dock tillägga att den passar precis lika bra för tjejer! 
Boken är skriven i det nu så populära 'dagboksformatet' och är den första delen i vad som ska bli en serie i tre 
delar. En rolig bok med ett bra driv i handlingen vilket gör att jag redan längtar efter nästa del. 

Som titeln avslöjar heter vår huvudperson Egon och det är honom vi får lära känna ganska intimt i boken. I 
dagboken får vi följa Egons allt mer komplicerade – och udda – liv. Egon har det nämligen inte lätt. Han fyllde 13 
år för två veckor sedan och börjar komma i puberteten. Men Egons problem tar sig inte uttryck som andra killar i 
samma ålder. Första tecknet på detta kommer när Egon lyssnar på hårdrock tillsammans med sin morbror, 
plötsligt hör Egon nämligen en röst som pratar med honom, inne i hans huvud (eller snarare ropar hans namn, 
EGOOOOON). Egons morbror däremot hör inget. Shit, håller han på att bli galen eller? Eller inbillar han sig bara? 
Och den där jättefinnen som växer mitt i rumpan visar sig inte alls vara en finne utan början på en svans. Och blir 
Egon arg över allt det där (eller andra grejer) ja, då fungerar han som en stor magnet och slår han ut all 
elektricitet i närheten. 
Vad är det egentligen som händer med honom? Och vem kan han berätta såna här pinsamma saker för? Precis 
ingen! Så det är därför Egon skriver av sig i sin dagbok. 

 


