
      
 

Sommarläsning! 

Listan är sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket.  

 

 
Bilderböcker 

 
 

Annie från sjön, Kitty Crowther  

Finstämd saga om Annie som hoppar i sjön när hon inte längre står ut med sin ensamhet. Men väl i 

vattnet blir hon räddad av tre mystiska jättar som hon blir vän med.  

 

Skuggsidan, Per Gustavsson 

Suggestiv och fantasieggande om vad som händer i en liten pojkes huvud när mörkret faller. 

 

Den gamle mannen och valen, Stian Hole 

En stor val strandar bakom den gamla fiskaren Cornelius hus. För att kunna hjälpa valen tillbaka till 

havet måste Cornelius återförenas med sin bror som han varit osams med sedan ungdomen. Bilderna i 

collageteknik är både vackra och spännande!   

 

Cirkusloppor på luffen, Lena Sjöberg 

Läs högt för alla med barnasinnet kvar om två gulliga loppors äventyr i Madrid. 

 

Vart ska du?, Jockum Nordström 

Konstbok eller småbarnsbok? Fin dragspelsbok som överraskar och roar små och stora. 

 

Petit, monstret, Isol 

Varför är det så svårt att vara snäll? Petit försöker vara snäll men det är inte alltid lätt att förstå 

vuxenvärldens regler. Roligt och igenkännande från årets Almapristagare. 

 

 



Sagan om den underbara familjen Kanin och Djupsjöns hemlighet, Jonna Björnstjerna 

En efterlängtad ny berättelse om lillebror i den underbara familjen kanin. 

 

Böckarna Bruse på badhuset, Björn Rörvik 

Underbar och tokrolig nytolkning av den gamla sagan om bockarna Bruse. 

 

Kvastresan, Julia Donaldson & Axel Scheffler 

Kul småbarnsbok att läsa högt på rim om en snäll häxa och de djur hon möter på sin resa, tolkad till 

svenska av Hellsing. 

 

Naku, nakuu, nakuuu!, Nanoy Rafael & Sergio Bumatay III  

Hjärtknipande om livets mysterier och att få syskon med fantastiska och annorlunda bilder från 

Filippinerna. 

 

Sigrid och natten, Jöns Mellgren 

Natten är en liten figur som Sigrid stänger in, natten som kanske är Sigrids sorg över en kär vän som 

hon mist. Men med Natten inlåst far människorna illa, allt går överstyr och Sigrid måste släppa ut 

Natten. Till slut får alla vila och ro.   

 

 

Läsa själv 6-9 år 

 

Jonte och flugan, Camilla Kuhn 

En riktig rolig bok för nybörjarläsare om Jonte som upptäcker att det kanske inte alltid lönar sig att 

vara snäll mot djur … 

 

Morgan och piraterna: Gå på plankan och Familjen Monstersson: Monstermaskerad, Mats 

Wänblad 

Roliga och spännande börja-läsa-böcker att läsa om och om igen. Finns flera delar i serierna. 

 

Mackan vågar, Helena Lund Isaksson 

För fotbollsintresserade barn som har kommit igång med sin läsning. Om Mackan som vågar säga 

ifrån när en ny kompis behandlas illa. 

 

Bortdribblad, Magnus Ljunggren 

Enklare kapitelböcker för fotbollsintresserade barn med både tjejer och killar som älskar att spela 

fotboll. 

 

Det första fallet, Ulf Nilsson 

Charmig och riktig rolig berättelse som funkar att läsa själv eller läsa högt om Komissarie Gordon som 

mest vill äta kakor inne på polisstationen än jaga nöttjuvar. 

 



 

Hövdingens bägare, Främlingens grav och Vargens hjärta, Martin Widmark 

Mustiga, roliga, spännande och snabblästa äventyr om Halvdan Viking med fina illustrationer av Mats 

Vänehem. 

 

Kungen Kommer! av Jo Salmson 

Jo Salmsons nya fantasyserie om Maro som drömmer om att bli riddare hos Kungen. För att bevisa sitt 

värde trotsar han sin far vilket får ödesdigra följder för hans framtid men en ny hemlig väg öppnas för 

honom i kungens tjänst. Spännande och lättläst med häftiga illustrationer av Åsa Ekström. 

 

 

Läsa mer 9- 12 år 

 
 

Spegeln En skräcksaga, Kelly Barnhill, 

Riktig härlig slukarläsning om några annorlunda barn som hamnar mitt i kampen mellan god och ond 

magi. Men också om ensamhet och att äntligen hitta sin plats i världen. Spännande från första sidan! 

 

Glasbarnen, Kristina Ohlsson 

Ett spökhus! Tolvåriga Billie ser mystiska saker hända i det kusliga huset men mamma tror henne inte. 

Tillsammans med kompisar lyckas hon lösa mysteriet.  

 

Stormskaparna, Jennifer E. Smith 

Under en ovanligt het sommar upptäcker tvillingarna Ruby och Simon det hemliga sällskapet 

Stormskaparna. Dessa kan kontrollera vädrets makter och Simon visar sig ha oanade krafter. Kan han 

lära sig hantera dem innan det blir försent?     

 

Flickan på tavlan, Rebecka Åhlund 

Ellas föräldrar har hittat det perfekta torpet och nu ska alla helger och lov tillbringas i det gamla huset. 

Men snart börjar konstiga saker hända. Är det spöke? Finstämda karaktärer och läskigt men det 

handlar också om Ellas trevande vänskap med den nya killen i skolan som kanske inte har det så bra 

hemma.  

 

Förvandlad/ Jag är Love/ Pixis bok, Mårten Melin  

Roligt, spännande och slukarvänligt om livet på en internatskola för väldigt övernaturliga barn och 

tonåringar. 

 

Motståndarna/ Förföljda/ Uppgörelsen av Arne Norlin och Andreas Palmaer  

Om att älska fotboll och om att vilja och våga vara kompis med någon som håller på motståndarlaget. 

Det handlar om stora känslor och svåra ställningstaganden, men också om vänskap och kärlek. Tove 

och Noel bor i Stockholm, på Södermalm. De berättar i vartannat kapitel. 

 

 



 

Tredje tecknet, Ingelin Angeborn 

Ingelin Angeborn är en mästare på att blanda vardag och skräck. Tredje tecknet kommer som alla 

hennes andra mellanåldersrysare att bli en stor favorit. Allt börjar med att Olivia hittar en mystisk 

främmande nyckel, snart börjar mystiska saker hända och det blir riktigt otäckt. 

 

Balladen om en bruten näsa, Arne Svingen 

Bart är tretton år och har det inte så lätt här i livet. Men han står ut! Och vi som följer hans strävanden 

står absolut ut – för det här är en riktig pärla till bok. En hel del elände, men också solidaritet, värme 

och humor.  

 

Unge Merlin, Tony Bradman 

Berättelsen om hur Merlin blev den store trollkarlen som figurerar i legenden om Kung Arthur. 

Lättläst och spännande. 

 

Gregor från Ovanjord, Suzanne Collins 

Den första delen av fem om Gregor som tillsammans med sin lillasyster hamnar i Underjord – en 

mörk, främmande plats där fiendskap råder mellan talande råttor, kackerlackor och de bleka 

människoinvånarna. Det visar sig att Gregor är väntad och han får ett särskilt uppdrag att utföra. 

 

 

 

Faktaböcker 

 
 

Jordens försvunna skatter, Jens Hansegård & Anders Nyberg 

Lättläst faktabok för vetgiriga skattletande barn. Passar låg- och mellanstadiebarn. 

 

Supersmart, Dan Höjer & Per Demervall 

Kul och lättläst fakta om att vara smart, om människor som anses smarta som Einstein men också om 

smarta djur! 

 

Pinnboken, Jo Schofield & Fiona Danks 

Gör roliga saker av pinnar i olika storlekar! Fiskespö, trollstav, korgflätning och mycket mer. Lätt och 

roligt för stora och små. 

 

 

 

 

 

 

 



Se fåglar: fågelspaning med Ulf Nilsson 

Kan man bli lika bra på fågelnamn som på glassnamn, undrar Ulf Nilsson i den här superfina boken 

med alla möjliga fakta om våra fåglar, bra presenterade med mycket fina illustrationer av Oskar 

Jonsson. 

 

Stora boken med Legoidéer du kan bygga vad du vill! 

Inspirationsbok för sommarens legobyggen! 

 

Tänk Robot: kan en robot tänka?, Peter Ekberg & Anders Nyberg 

Filosofisk bok om robotar och artificiell intelligens. Att läsa själv eller läsa högt. 

 

Världens viktigaste bok, om kroppen, känslor och sex, Nathalie Simonsson 

Kul och informativ bok om känslor, sex och normer. En viktig bok med många roliga illustrationer. 

 

 

 

Ungdomsböcker 

 

 

 
 

Kickboxaren, Maria Björn & Niklas Krog 

Trovärdig och gripande om Eremias som blir rånad på sin mobil och drömmer om hämnd. Han börjar 

träna kampsport för att kunna försvara sig men hur ska han få ihop pengar till träningsavgiften? Och 

hur ska han kunna låta bli att slå tillbaka när han så gärna vill? Det är inte alltid lätt att göra rätt val. 

Lättläst! 

  

(Re)play!, Jean-Philippe Blondel  

Välskriven bok om Benjamin och Mathieu som är bästa vänner och spelar ihop i ett band. Vänskapen 

sätts på prov när båda förälskar sig i Clara. Känsligt och trovärdigt! 

 

De utvalda: Hemligheternas rike, Kristin Cashore 

Sista och avslutande delen i Kristin Cashores fantasytrilogi om de utvalda. Men läs gärna del ett och 

två först, De utvalda: Tankeläsaren och De utvalda: Monstrets dotter. Härliga karaktärer, bra med 

action och lite kärlek.  

 

 



Det här är ingen film med lyckligt slut, Staffan Cederborg 

Femtonårige Pontus ser sig själv som en ”loser”, hans farmor som stod honom nära har dött och han är 

olyckligt kär men han hittar nya sidor hos sig själv och kommer till en vändpunkt i sitt liv. Annorlunda 

debut! 

 

Beskyddaren, Harlan Coben 

En spännande deckare med försvunna flickor, mysterier och farliga kriminella organisationer men 

också om att vara ny i skolan och vardagslivet på gymnasiet. Med karaktärer man gillar och vill läsa 

mer om. 

 

Förr eller senare exploderar jag, John Green 

Omtalad och älskad bok om det oväntade kärleksparet Gus och Hazel som båda har haft cancer i 

många år. Vad gör man med sin sista önskan i livet? Oväntat roligt men också sorglig läsning. 

 

En sekund i taget, Sofia Nordin 

Andlöst spännande om Hedvig som är den enda överlevande efter att alla människor dött i febern. Hur 

ska hon klara sig? Och finns det verkligen inga andra levande människor? 

 

Ge mig arsenik, Klara Krantz 

Sårad och ledsen skapar sig Elisabeth ett kaxigt alter ego som skydd – hon blir Elsa, geni och blivande 

författare. Bra språk och humor trots de svåra ämnen som berörs. 

 

Divergent, Veronica Roth  

Spännande dystopi i ett postapokalyptiskt samhälle där din tillhörighet bestäms utifrån den mest 

framträdande av fem egenskaper. Men kan alla verkligen passa in i mallen? 

 

Jag är Zlatan (LL-förlaget)  

Mats Wänblad har bearbetat Zlatan-boken till lättläst på ett utmärkt sätt. Toppen för den 

fotbollsintresserade som inte orkar ta sig genom den tjocka originalboken. 

 

Rubinröd och Safirblå, Kerstin Gier 

Kul och spännande om Gwendolyn som upptäcker att det är hon som har tidsresegenen och inte 

hennes kusin som alla väntat sig. Nu är det Gwendolyn som måste resa fram och tillbaks i tiden och 

kunna konversera på 1700-talet. Tur då att hennes tidsresepartner är ganska snygg! 

 

Spela för livet, Michael Williams 

Det här är en ganska ruskig men spännande berättelse om två bröder som flyr från inbördeskrigets 

Zimbabwe. De stöter på många hinder på sin väg mot ett liv i frihet, våldet är aldrig långt borta. 

Trovärdigt, en stark läsupplevelse. 

 

Francesca av Melina Marchetta 

Francesca har precis börjat på en före detta pojkskola som hon hatar. Hennes enda vänner är tre omaka 

tjejer som hon egentligen inte vill vara vän  med och till råga på allt blir hennes dominanta mamma 

oförklarligt sjuk. Det är dags för Francesca att själv ta alla beslut i sitt liv och allt är kanske inte så illa 

som det verkar. Underbar bok av Melina Marchetta som också har skrivit den fantastiska Jellicoe 

Road! 

 

 



Blunda och Hoppa, Sarah Dessen 

Remy tror inte på kärlek efter att ha bevittnat sin mammas många äktenskap och skilsmässor. Det är 

sista sommaren innan universitetet och hon längtar efter att lämna sitt gamla liv bakom sig. Hon tänker 

verkligen inte fastna för någon flummig kille som inte alls är hennes stil. Eller? Välskrivet och 

tankeväckande som alla Dessens böcker. 


