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Ditcha allt ordbajs

Niklas 
Hedqvist

Bokurval.

Tänk dig att du sitter eller ligger och 
läser en bok och så plötsligt dyker det 
upp ord som känns klistriga, pinsam-
ma, udda, fel…
 – Det svåra är när en författare 
ska skriva dialog. Då märker man att 
en del försöker skriva som de tror att 
vi ungdomar låter. De verkar tro att 
vi inte har någon spärr, att vi måste 
använda då, ba, typ. Då blir det jätte-
jobbigt att läsa, det blir onaturligt och 
man märker att författaren försöker 
poppa till sig, säger Ylva.

Man behöver inte uttrycka sig på ett 
visst sätt för att nå ungdomar. Man kan 
använda både svåra ord och uttryck.
   – Boken Förr eller senare explode-
rar jag, är en väldigt älskad bok och 
där pratar karaktärerna, som är i 17-
årsåldern, orealistiskt. Men det är 
verkligen mening bakom orden och 
då struntar man i att de pratar som 
om de vore sjuttio år. Ha inte med allt 
ordbajs. Man måste få fram hur man 
tänker, menar Love.

Tips 1: Undvik dialog
Skriv en sammanfattning av ett sam-
tal istället. En annan aspekt av dialogen
är att språket bland unga är väldigt 
lokalt. 
 – Språket är inte universellt på det 
sättet, säger Love.

Tips 2: Så här skriver du en 
klassiker
Ha ett tema som håller. Kärlek, är ett 
sådant tema. Undvik att vara alltför 
specifik med detaljer. Titta bara på 
Romeo och Julia. En fungerande 
klassiker.
 – Om en karaktär skulle säga: 
 ”Mopeden kostar 15 000, men jag 
har inte råd.” Det är ju inte modernt 
om femtio år.

Tips 3: Så här skriver du en succé
Love och Ylva skiljer på att skriva en 
succé och en klassiker. 
 – Vill man skriva en succé ska man 
absolut skriva om en kärlekshistoria i 
en miljö som inte påminner om den 

värld vi lever i. I Hungerspelen kan vi 
känna igen oss i att vi måste stå upp 
för oss själva, men inte hur det är att 
stå på en arena och ha ihjäl någon, 
säger Ylva.

Kärlekshistorien spelar stor roll. De 
använder Hungerspelen som exempel 
igen.
 – Där är inte den stora frågan hur 
de ska bli av med diktatorn utan vem 
Katniss ska bli ihop med.

Fler tips: Skriv om något som enga-
gerar. Fyll inte sida efter sida med 
budskap, men om det helt saknas 
budskap blir boken meningslös. Love 
får avsluta tipsen hur man skriver en 
ungdomsroman. 
 – Skriv om ett ämne som vi kan 
relatera till. Skriv inte om jobbskatte-
avdraget. Om man ska skriva om det 
så måste karaktären vara MYCKET 
politiskt engagerad. 

UngdomböckerUngdomböcker

A men då ba Love och Ylva säger ditcha, värsta grejen och gussen, då ba, sa hon gilla Jane Eyre. Och 
shunun, ba: You say what???? Vuxna ska inte försöka sig på att skriva som de tror att ungdomar låter. 
Det är nästan det bästa tipset från Love Cervin och Ylva Lorentzon, som tycker till om ungdomsböcker.
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Anna och den 
franska kyssen

Anna ska plugga ett år i Paris, det 
har hennes föräldrar bestämt. Själv 
ser hon inte alls fram emot att åka 
iväg precis när hon lyckats få ihop 
det med Toph. Men det kanske inte 
är så illa i Paris ändå, drömkillen 
Etienne St. Clair är ju där. Synd bara 
att han redan verkar vara upptagen.
Kanske kan de bara vara vänner.
Finns också som ljudbok.

Stephanie Perkins 
Översättare: Helena Stedman
Modernista. 297 sidor
ISBN 9789176450727

Athena

Maya och Benjamin är nummerlösa.
De lever på samhällets botten. Ingen 
skulle sakna dem om de försvann. 
Därför är det ingen som letar efter 
dem när de blir kidnappade av den 
hemliga säkerhetsorganisationen 
Athena. Som rekryter hos Athena 
får de chansen att förändra sina liv. 
Men till vilket pris? 15+

Marta Söderberg 
Gilla Böcker. 288 sidor
ISBN 9789186634674

Att vara jag

Att vara tjej. Att förväntas vilja föda 
barn. Att förväntas göra sig fin. Att 
förväntas bli glad för uppmärksam-
het, oavsett varför och från vem. 
Men om man inte vill då? Om man 
inte vill vara rädd när man går ut. 
Om man vill bestämma själv. Om 
man vill vara arg ibland och säga 
vad man tycker. Går det?

Anna Höglund 
Lilla Piratförlaget. 80 sidor
ISBN 9789187707377
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Bänkad

Alla förväntar sig att Sebastian ska 
välja fotbollsgymnasiet. Han har ju 
alltid spelat fotboll och är lagkapten 
för sitt lag. Men själv har Sebastian 
börjat tveka. Det kanske finns mer 
i livet än elitläger och diagonallöp-
ningar. När gamla vänner sviker 
hoppas Sebastian att hans nya vän 
kan hjälpa honom att hitta en egen 
väg.

Annica Wennström 
Rabén & Sjögren. 160 sidor
ISBN 9789129696462

Dead animals
Döda djur

City Fox is a story about finding and 
losing oneself. In Nobel Chickens you 
are told about valuing glory more 
than life and Lab Rats are getting 
their life’s rewards. Together they are
Dead animals, a box with short philo-
sophical stories about life and death.

Stadsräven är en saga om att finna 
och förlora sig själv. I Nobelhönsen 
berättas om vad som händer när ära 
och berömmelse är viktigare än livet 
och Labbråttorna får lön för mödan. 
Tillsammans är de Döda djur, en låda 
med korta filosofiska berättelser om 
livet och döden.

Rebecka Mellberg /Mimi Fürst /Arina Stoenescu 
Översättare: B. Johnson, A. Poole, A. Stoenescu
pionier press, 32-36 sidor 
ISBN 9789198126297 (box med alla titlarna)

Den blomstertid 
nu kommer

Sommarlovets första dag. Ett miss-
lyckat rån blir ett gisslandrama. Vad 
var det som hände egentligen? 
Planen var ju idiotsäker. Rånet som 
skulle gå så lätt spårade ur. Fred be-
hövde verkligen pengarna. Nu sitter 
han här i ladan med Wahid som blir 
alltmer oberäknelig och en oskyldig 
liten flicka som gisslan. Allt Fred vill 
nu är att komma hem till Frida.
Finns också som ljudbok.

Marie-Chantal Long 
Opal. 143 sidor
ISBN 9789172997097
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Den unga Eliten

Alla vuxna som smittades av blod-
febern dog. Barnen överlevde men 
får leva med ärrade kroppar och har 
inte längre något värde. De ses som 
en förbannelse, jagas och bränns 
på bål. Men sjukdomen gav dem 
också unika förmågor. En grupp lär 
sig att kontrollera sina nya krafter 
och använder dem för att slåss för 
sina liv. De är Den unga eliten.

Marie Lu 
Översättare: Katarina Falk
Modernista. 306 sidor
ISBN 9789176450932

Den ökända historien om 
Frankie Landau-Banks

Till andra året på internatskolan har 
Frankie förändrats. Alla ser det. Till 
och med Matthew som helt plötsligt 
vet vem hon är. Men det är också 
nu som Frankie upptäcker hur allt 
egentligen ligger till. Hon upptäcker 
det hemliga sällskapet Bassetarna 
och förstår att hon som tjej inte har 
något att säga till om. Det tänker 
Frankie ändra på. 
15+

E. Lockhart 
Översättare: Carina Jansson
Lavender Lit. 289 sidor
ISBN 9789187879074

Det är dags att 
inte freaka ut

Varför kan Zoe inte stå emot Digby? 
Han är ju bara så otroligt jobbig och 
gåpåig. Kanske är det hans förmåga 
att få allt att verka så enkelt. Som nu 
till exempel. Nu har han bestämt sig 
för att ta reda på vad som egentligen 
hänt hans syster. Han har också be-
stämt att Zoe ska hjälpa till. Spåren 
leder dem snart till den skjutglade 
gynekologen Dr Schell. 

Stephanie Tromly 
Översättare: Elisabet Fredholm
Opal. 350 sidor
ISBN 9789172997325
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Djupa Ro

När de fick beskedet var vännerna 
utspridda över världen. Ludde och 
David jobbade i Norge, Tove låg 
på stranden i Thailand och Paula 
pluggade i Uppsala. Nu är de alla 
tillbaka i Ingelstad. De fyra vännerna 
håller skenet uppe och umgås som 
vanligt. Grillar, badar och skrattar. 
Men alla är medvetna om varför de 
har åkt hem. Jonathan är död. Nu 
kommer det alltid att saknas en.

Lisa Bjärbo 
Rabén & Sjögren. 262 sidor
ISBN 9789129696387

Ekon

Redan innan Liv klev in i klassrum-
met hade Alva börjat tröttna på sina 
gamla kompisar. Men nu när Liv är 
här så vaknar något i Alva. Hon kan 
inte sluta tänka på Liv. Liv som gör 
som hon vill; som inte rättar in sig 
i ledet. Men trots att hon verkar så 
stark förstår Alva snart att det också 
finns en annan mörkare sida av Liv.

Camilla Jönsson 
B Wahlströms. 221 sidor
ISBN 9789132163999

En farlig vän

Leo har flyttat och ska börja i en ny 
skola efter sommarlovet. Förhopp-
ningsvis en skola där han slipper 
vara rädd. Oron skingras snabbt när 
Leo möter Ella. Hon sitter utanför 
hans hus och är den snyggaste och 
tuffaste tjej han sett. De blir vänner 
och mer än så. När skolan börjar 
förstår Leo att Ella kanske är lite för 
tuff.
Finns också som bok + CD.

Ritta Jacobsson 
LL-förlaget. 174 sidor
ISBN 9789170535055
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Enklav

Efter katastrofen flyttade de överle-
vande ner i New Yorks tunnelbana. 
Där bildade de små barrikaderade 
samhällen, enklaver. Ute i gångarna 
lurpassar ätarna. Där överlever man 
inte länge på egen hand. När det 
ryktas att en enklav har attackerats 
och förstörts får Spadertvå och Tålig 
i uppdrag att ta reda på vad som 
hänt. Det de upptäcker ställer hela 
tillvaron i enklaven på sin spets. 
Första boken i Razorland. 15+

Ann Aguirre 
Översättare: Lena Jonsson och 
Emma Jonsson Sandström
Modernista. 246 sidor
ISBN 9789176450642

Ett folk utan land

Under de fem onämnbara dagarna 
mördas Lumateres kung och drott-
ning. Prinsessorna likaså. Kronprin-
sen Balthazar går inte att finna, och 
man tror att han också är död. Lu-
materes befolkning flyr landet utan 
möjlighet att återvända. Balthazars 
bäste vän Finnikin svär en ed att 
han ska hitta kronprinsen och föra 
honom tillbaka till tronen. Kanske 
kan Evanjalin hjälpa honom?
15+

Melina Marchetta 
Gilla Böcker. 398 sidor
ISBN 9789186634698

Fangirl

Tvillingarna Cath och Wren ska börja 
på college. Tidigare har de gjort allt
tillsammans men nu vill Wren plöts-
ligt utforska collegelivet på egen 
hand. Det innebär att Cath måste 
dela rum med en total främling och 
dessutom gå själv till kafeterian. Frå-
gan är om hon är redo för sitt nya liv. 
Tur att hon alltid kan lita på Simon 
Snow.

Rainbow Rowell 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 427 sidor
ISBN 9789150220773
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Fightern

Agressivitet och ilska driver Irena. 
Hon vet att det inte funkar i ringen 
men på gatan är det nödvändigt. 
För att få respekt och klara sig 
ekonomiskt. Allt kostar pengar, inte 
minst träningen. Snart ska hon gå sin
första match. Om tränarna visste vad 
hon höll på med skulle både hon och
klubben bli avstängda. Men Irina 
vägrar att bli lika mesig som Eremias. 
Andra boken i serien Kickboxaren.

Maria Björn och Niklas Krog 
LL-förlaget. 130 sidor
ISBN 9789170535260

L Ä T T L Ä S T

Half bad – Ondskans son

Nathans far är den mäktigaste och 
mest ondskefulla svarta häxan i Stor-
britannien. Nathans mor är död, men
hon var en god, vit häxa. Under sin 
uppväxt blir Nathan gång på gång 
påmind om att han inte är som andra.
När han fyller sjutton kommer han 
att motta sina gåvor och få veta 
vilken sida han tillhör, den svarta eller 
den vita. Den onda eller den goda.
Första delen i en trilogi.

Sally Green 
Översättare: Carla Wiberg
Bokförlaget Semic. 357 sidor
ISBN 9789155261115

Huset mittemot

Uddersvik är en sovande stad. De 
som kan flyttar därifrån. Inte konstigt 
då att det står övergivna hus lite här
och var. Men inte alla hus har en his-
toria. Det har huset mittemot Joels. 
Där bodde en ung pojke som enligt
envisa rykten tog sitt liv. Huset har 
stått öde i många år och trädgården 
är förfallen. En sen kväll bestämmer 
sig Joel och hans vänner för att gå 
in i huset mittemot.

Alex Haridi 
Bonnier Carlsen. 368 sidor
ISBN 9789163882012
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Hälsningar från 
havets botten

Hanna är tillbaka. Efter sex år får Fille 
plötsligt syn på henne i aulan första 
dagen på gymnasiet. Känslorna 
sköljer över honom. Fille vet med en 
gång att det borde vara de två. Som 
tur är verkar det som om Hanna 
kommer ihåg honom också. Allt Fille 
kan göra nu är att hoppas att hon 
stannar hos honom den här gången.

Christina Lindström  
B Wahlströms. 207 sidor
ISBN 9789132164705

Hög press

Allting är fotboll för Tom. Tyvärr har 
han egentligen inte talangen för att 
bli proffs. På FIFA är han oslagbar, 
där gör ju spelarna det man säger 
åt dem. Det handlar om taktik. För 
det finns andra sätt att lyckas i 
fotbollsvärlden. Om man inte är bäst 
på planen kan man kanske stå vid 
sidan av och dra i trådarna.
Första delen i serien om Tom.

Jesper Tillberg 
B Wahlströms. 200 sidor
ISBN 9789132164644

I ljusets makt

Under en attack från Volkrorna 
avslöjas Alinas förmåga att leda 
ljuset. Det visar sig att hon är den 
efterlängtade Ljusbringaren som 
har kraften att förgöra de fruktade 
Volkrorna och stänga skuggsänkan. 
Nu måste hon lära sig att kontrollera 
sin gåva för att skydda världen från 
ondskan innan hon blir dess slav.
Första delen i Grisha-trilogin.

Leigh Bardugo 
Översättare: Carina Jansson
Gilla Böcker. 304 sidor
ISBN 9789186634681
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Jag kallas Jon

Jon vet inte varför han ligger på 
sjukhus. Han kommer inte alls ihåg 
vad som har hänt eller varför de har 
amputerat hans ben. Så fort Jon 
somnar kommer mardrömmen. Han 
drömmer om en kniv som hugger 
som en blixt. Och när han vaknar vet 
han att de har tagit ännu en kropps-
del. Han vet också att han måste 
tillbaka till drömmen för att förstå 
vad som har hänt. 

Malorie Blackman /Vladimir Stankovic 
Översättare: Helena Olsson
Argasso bokförlag AB. 90 sidor
ISBN 9789187667275   L Ä T T L Ä S T

Jag vill inte möta 
världen i tårar

Det är 1994. Sanna är så kär i 
Johnny men samtidigt så osäker på 
vem han egentligen är. I skolan är 
allt skit, och hemma är Sanna mest 
arg. Festerna med vännerna blir mer 
och mer ångestfyllda. Med Rebecka 
är det annorlunda. De kan sitta på 
busstationen hela natten och dricka 
folköl, det må vara sunkigt men de är
bästa vänner. Och kanske något mer. 
15+

Sara Wikman 
Ord&visor förlag. 248 sidor
ISBN 9789187949203

Katherine-teorin

Nu har det hänt igen. Det före detta 
underbarnet Colin Singelton har 
blivit dumpad av en tjej vid namn 
Katherine. För nittonde gången. 
Tillsammans med sin chipsälskande 
vän Hassan ger sig Colin ut på en 
roadtrip för att läka sitta hjärta och 
hitta tillbaka till sin genialitet. Det 
blir en resa som leder dem till den 
lilla hålan Gutshot, Tennessee.

John Green
Översättare: Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen. 304 sidor
ISBN 9789163882760
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Kom igen, Amina!

Kärvarnas friidrottsklubb ska åka 
på läger och tävla i Norge. Amina 
är snabbast i laget men vill inte åka. 
Hon kommer ihåg flyktinglägret i 
Kenya. Mamma är fortfarande kvar 
där. Det är två år sedan de sågs.
Nu verkar det som om mamma kan-
ske kan få komma till Sverige. Det 
är svårt att fokusera på löpningen 
när man längtar.

Annelie Drewsen /Anders Westerberg 
Nypon förlag. 68 sidor
ISBN 9789175673868
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Korpmåne

Saga har en hemlighet. Hon är en 
viskare. Det gör att hon kan förstå 
djurs tankar och förnimmelser. När 
den tillbakadragna Seth flyttar in i 
Skogstorp blir de snabbt vänner. De 
förstår varandra på något vis. Men 
även Seth har hemligheter. Ibland 
försvinner han spårlöst och är borta 
flera dagar i sträck. Det är helt klart 
något stort på gång.

Therese Henriksson 
Opal. 327 sidor
ISBN 9789172997189

Linus sjunger karaoke

Linus är 15 år och har Downs 
syndrom. Linus ska gå på karaoke. 
Linus gillar att sjunga. Det är roligt 
att sjunga tillsammans! 

Målgruppen för boken är barn och ungdomar i 
grundsärskolan, träningsskolan och gymnasiesär-
skolan som använder TAKK – Tecken som Alterna-
tiv och Kompletterande Kommunikation.

Ann Gomér /Cecilia Höglund
Landskrona Vision AB. 16 sidor
ISBN 9789188027061

Livets outgrundliga 
mysterier

Vad är känslor egentligen? Och det 
här med kärlek. Hur vet man att man 
älskar och är älskad? Aristotle bor i 
El-Paso på gränsen till Mexiko. När 
han träffar Dante vid poolen inser 
han att han till slut har hittat en vän. 
Tillsammans söker de, på sitt allde-
les egna sätt, efter svaren på livets 
stora mysterier. 
15+

Benjamin Alire Sáenz 
Översättare: Emö Malmberg
Gilla Böcker. 334 sidor
ISBN 9789186634650
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Manifest för hopplösa

Det är mycket nu. Emanuels sista 
termin i nian innebär gymnasieval, 
men vad väljer man för program om 
man är okompetent? Det värsta är 
att Tore redan bestämt sig. Och 
Bianchi har bokstavligen fäst sig 
i Emanuels hjärta. Jobbigt bara 
att hennes flickvän Nina alltid är i 
vägen. Vad göra? Svaret kan vara 
enkelt: gör som Marx, skriv ett 
manifest.
Andra boken om Emanuel Kent.

Åsa Asptjärn 
Bonnier Carlsen. 220 sidor
ISBN 9789163884030

Ilmmiid gaskkas 
Mellan världar

Ilmmiid gaskkas lea nuoraidromána 
boazosámenuoraid Sánne ja Lem-
me birra. Viellja, Lemme, ráhkista 
mohtorcrossa ja illuda oðða cross-
avuodjinšilljui. Sánne deaivá gávpo-
gis muhtin seahkánan olbmuin gii 
sutnje hoahká juoga ”neavrri máná” 
birra.

Ilmmiid gaskkas är en ungdoms-
roman om syskonen Sanne och 
Lemme som lever i en renskötar-
familj. Brodern Lemme som älskar 
motocross gläder sig 20
åt den nya crossbanan. Inne i stan, 
har systern Sanne mött en förvirrad 
person som babblade något oför-
ståeligt om ”djävulens unge”.

Máret Ánne Sara 
DAT, ljudbok, 4 CD + 1 mp3 CD, 4 h 33 min
ISBN 9788290625776
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Men jag är kär i henne

Max är kär i Anja. Ändå känns det 
så rätt att vara nära Hanna. Det här 
med att vara kär kanske inte är så 
lätt trots allt. Ibland är det svårt att 
veta vad det är man känner. När 
Hanna råkar se en kärleksdikt som 
Max skrivit om Anja blir det problem.

Mårten Melin 
Nypon förlag. 52 sidor
ISBN 9789175672700
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Mornitologen

Varför hör hon av sig nu? Förväntar 
hon sig att det bara är att dyka upp 
och spela mamma? Det har gått 
fjorton år sedan Moas mamma flyt-
tade utomlands. Nu är hon plötsligt 
tillbaka i Sverige och vill träffas. 
Efter en del funderande bestämmer 
sig Moa för att spela med. Men hon 
tänker göra det på sitt alldeles egna 
sätt.

Johanna Thydell 
Alfabeta. 200 sidor
ISBN 9789150115062

När hundarna kommer

Det var som en dans. De rörde sig 
smidigt tillsammans, visste precis 
vad den andra skulle göra. Sparkar-
na och slagen haglade. Där vid sjön 
där allt plötsligt gick överstyr. Trage-
din sätter den lilla orten på kartan. 
I Isaks familj blir inget som förr, de 
hotas och trakasseras. Men Ester 
tänker inte svika dem, hon stannar. 
Ända tills hundarna kommer. 
15+

Jessica Schiefauer 
Bonnier Carlsen. 304 sidor
ISBN 9789163880353
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Nästan som Zlatan

Johan är sexton år och fotboll är 
hans enda stora intresse. Han är 
fast besluten att det är fotboll han 
ska syssla med och bestämmer sig 
för att söka in till fotbollsgymnasiet. 
Men för att ha en chans att komma 
in måste Johan plugga mer. Det är
lättare sagt än gjort när texten i skol-
böckerna bara vill flyta ihop. 
Första boken om Fotbollstokige 
Johan.

Johanna Nilsson 
Nypon förlag. 52 sidor
ISBN 9789175672694

L Ä T T L Ä S T

Odinsbarn

Riten närmar sig. Alla de elva 
kungadömena skickar sina unga till 
Manfall. Även Elkir förbereder sig 
för resan. Elkir som föddes utan 
svans och som aldrig har lärt sig att 
famna. Hon måste klara sig genom 
riten utan att rådet upptäcker vad 
hon egentligen är, ett Odinsbarn. 
Som tur är har Rime lovat att hjälpa 
henne.
Första boken i serien Korpringarna.

Siri Pettersen 
Översättare: Ylva Kempe
B Wahlströms. 672 sidor
ISBN 9789132164859

Paris, Lola & jag

Josefin reser till Paris med bästa 
vännen Lola och Lolas mamma. 
Mörklockiga pojkar följer efter och 
visslar, äldre man flirtar med tjejerna 
från balkongen mittemot. Hemma i 
Sverige går mamma och väntar barn 
med Peter. Snart är de en ny familj, 
mamma, Peter och bebisen. Var 
passar Josefin in då?

Moa Eriksson Sandberg
Rabén & Sjögren. 128 sidor
ISBN 9789129695304
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Sista riket

Vin, som är en Skaa, har hela sitt liv 
varit någon annans egendom. Hon 
har alltid vetat att hon har förmågan 
att påverka folk genom tankekraft. 
När gentlemannatjuven Kelsier visar 
henne att hon faktiskt har tillgång till 
alla de åtta förmågorna förstår hon 
att hon äntligen är fri. Snart är hon 
även indragen i Kelsiers storslagna 
planer att krossa det sista riket. 
Första boken om Mistborn.

Brandon Sanderson 
Översättare: Lottie Eriksson
Modernista. 742 sidor
ISBN 9789176450802

Snöstormen

De bråkar om mobilerna igen. Nu 
när de är i fjällen borde pappa 
slappna av tycker Rut. Istället är 
pappa arg när han åker iväg för 
att hämta sin nya kärlek Becka vid 
bussen. De tre syskonen Rut, Laban 
och Tyra väntar i stugan när snön 
börjar falla. Snart är det full storm 
och pappa syns inte till. Dessutom 
verkar mobiltäckningen vara noll. 
Snart är syskonen insnöade, en-
samma och utan mat.

Sofia Nordin 
LL-förlaget. 104 sidor
ISBN 9789170535147

L Ä T T L Ä S T

Som eld

De upptäcker varandra redan på 
skärgårdsbåten. Det är flickan med 
packningen i påsar och tjejen med 
hus i Spanien. I stan lever de skilda 
liv men på ön förs de samman. En 
nyfiken vänskap leder till en nattlig 
båttur, en spirande förälskelse till 
pirrande hud. Lollo är klumpig på 
ytan men stilla inuti och Anna, hon 
luktar som eld.

Sara Lövestam 
Lilla Piratförlaget. 206 sidor
ISBN 9789187707292
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Som om jag vore fantastisk

Ella har bestämt sig. Hon tänker 
lämna gården. Men hon behöver 
inte gå ensam, Nora vill så klart 
följa med. Nora som gör allt för Ella. 
Planen är att ta sig till Umeå för 
att söka upp fler som har överlevt 
febern. Det blir en resa som testar 
deras vänskap och Ella tvingas 
inse att hon inte alltid är världens 
mittpunkt.

Sofia Nordin 
Rabén & Sjögren. 192 sidor
ISBN 9789129693324

Systrars öde

I attacken mot Harwoodfängelset 
lyckades systerskapet frita många 
av brödraskapets fångar. Nu är brö-
derna ute efter hämnd. Samtidigt 
blossar det upp stridigheter som 
hotar att splittra Systerskapet. An-
svaret att förhindra ett krig och hålla 
Oraklet vid liv ligger nu på Cate. För 
att klara det måste hon söka hjälp 
från ett oväntat håll.
Tredje boken om systrarna Cahill.

Jessica Spotswood 
Översättare: Jan Risheden
Rabén & Sjögren. 359 sidor
ISBN 9789129686463

Villebråd

Nicky väcks av sin bror Kenny som 
vill visa honom någonting. Det är 
något spännande på gång. När de
kommer fram till Dungen står brö-
derna Bishop och Jezbo där med 
sina hundar. De har hittat ett gräv-
lingsgryt och nu tänker de leka lite
med grävlingarna. Det är i alla fall 
vad de har lurat i Kenny. Nicky för-
står direkt vad de tänker göra. 
Frågan är vad de gör med Nicky om 
han protesterar.

Anthony McGowan 
Översättare: Maria Fröberg
Argasso bokförlag AB. 140 sidor
ISBN 9789187667282    L Ä T T L Ä S T
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