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Kolbarnet av Monika Kristiansen 

 
Januari och februari i Longyearbyn på Svalbard. Det råder en isande polarkyla och ständigt mörker. Under de här 
omständigheterna försvinner femåriga Ella från för-skolan Kolbarnet. Trots en intensiv sökinsats hittas hon 
inte. Misstankarna faller då på Ellas alkoholiserad pappa Steinar, som även han är försvunnen. Kvällen före har 
han fått veta att hans fru vill skiljas. Kan han ha gömt sig med Ella för att hämnas på sin fru? Tiden går och 
Steinar och Ella är fortfarande försvunna. Sökandet efter dem leder till andra spår av brottslighet på Svalbard som 
tjuvjakt och smuggling. 

Monika Kristiansen, som till vardags är polarforskare och har bott långa tider på Svalbard, har skrivit en otroligt 
spännande roman om det karga och inskränkta liv invånarna i Longyearbyn lever.Klimatet, mörkret och framför 
allt kolgruvan har stor betydelse i boken. 

             

  



April, April av Mattias Edvardsson

 
Hugo har bestämt sig för en oförglömlig sorti från livet. Beväpnad med ett gevär sitter han i ett rum i sin gamla 
grundskolas vindsvåning. När det blir rast ska han ställa sig i det öppna fönstret, skjuta sig själv och låta kroppen 
singla ner mot asfalten. Självmordsförsöket misslyckas dock, och Hugo hamnar på det privata 
behandlingshemmet Solgläntan. Det är där boken utspelar sig. Solgläntan är en sluten värld där ingen får komma 
på besök och telefontiden är mycket begränsad. Sedan tidigare bor där tre andra ungdomar Nico, Julie och inte 
minst April. Hugo vet redan första gången han ser April att livet inte kommer att vara detsammalängre.     

De fyra ungdomarna är sinsemellan mycket olika, men bär alla på svåra erfarenheter.På många sätt krockar de 
fyras liv med varandra när de så småningom lär känna varandra. Trots olika bagage att bära på har de det 
gemensamt att de har svårt att lita på andra. 

Trots mycket svärta är boken skriven med mycket humor. Lite som en svensk John Green, men faktiskt bättre. 
Den bästa ungdomsbok jag läst på länge, som även förtjänar vuxna läsare. 

 


