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Amal Unbound av Aisha Saeed  

Amal lever med sin familj i en by i Pakistan, hon går i skolan och drömmer om att 

utbilda sig till lärare. Men som familjens äldsta dotter måste hon stanna 

hemma och hjälpa till när familjen utökas med en femte syster. Hon ger 

dock inte upp hoppet om att komma tillbaka till skolan igen och hon tittar 

längtansfullt på sin skoluniform.  

Men en dag förändras allt. På vägen hem från marknaden blir Amal påkörd 

av Jawad Sahib, som tillhör familjen Khan som äger marken som alla i byn 

måste betala hyra för. Olyckan mynnar ut i att Jawad Sahib anser sig 

förorättad och bestämmer sig för att kräva tillbaka de skulder som Amals 

familj har. När Amals familj inte kan betala sin skuld kräver Jawad Sahib att 

Amal kommer och jobbar som tjänare i hans hem. Amals nya liv blir fullt av 

utmaningar och svårigheter och hennes hemlängtan bara växer. Hon 

försöker glömma sina drömmar om ett annat liv och hon tänker på sin pappas ord 

om att livet är svårt och orättvist. 

Men när Amal inser hur korrupta och kriminella hela familjen Khan är ser hon 

ingen annan utväg än att hitta ett sätt att avslöja dem. Tillsammans med nyvunna 

vänner ser hon till att polisen får kännedom om vad som pågår och rättvisan 

hinner ikapp familjen Khan. Förändringen ses emellertid inte enbart som positiv, 

för plötsligt står en hel grupp människor utan de arbeten de så desperat behöver. 

Amal är trots allt övertygad om att hon gjorde det enda rätta. Om en förändring 

ska ske så måste någon vara den som tar första steget mot en rättvisare samhälle, 

och Amal har modet att göra det. 

Boken passar från åk 6 och det finns en lärarhandledning till boken.  

 

The First Third Wish av Ian Beck 

Den lilla feén Cobweb är alldeles ny på jobbet, hon ska dela ut tre önskningar till 

en snäll gammal skogshuggare, en önskning per dag i tre dagar. Men på den 

tredje dagen händer nått fruktansvärt, hon tappar bort den sista önskningen! Nu 

faller det sig så att önskningen hittas av en pojke på jakt efter äventyr, och när en 

önskan tappats bort så försvinner den inte efter man önskat sig något – den 

fortsätter att uppfylla ens önskningar gång efter gång efter gång… Cobweb 

måste ställa allt till rätta igen, men innan hon vet ordet av det så har både en 

prinsessa och en helt kungarike dragits med i händelsernas förlopp. Hur ska det 

gå!? En charmig och humoristiska saga på lätt engelska. Texten är luftig och 

indelad i små stycken och korta kapitel och passar från årskurs 4. 
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The Diary of a Killer Cat av Anne Fine 

”Okey, okey. So hang me. I killed the bird.”  Tuffy är en katt. Katter är rovdjur, de 

dödar, så är det bara. Det får ens familj helt enkelt förstå, tycker Tuffy, i sin 

alldeles egna dagbok. 

The diary of a killer cat innehåller flera dödsfall och reaktionerna på dem. För det 

mesta handlar det om förtvivlan och ilska. Men när familjen tror att Tuffy dödat 

grannens vita kanin Stampe får de nog – nu spikas kattluckan igen för Tuffy! Och 

så måste man hitta ett sätt att dölja mordet så grannarna inte upptäcker vad som 

skett… 

The diary of a killer cat av Anne Fine är en rolig, drastisk och underhållande 

berättelse. Korta kapitel (2-3 sidor) och en väldigt speciell ton gör att den fungerar 

perfekt för de som precis börjar läsa engelsk skönlitteratur. 

 

The Movie Theatre Mystery av Martin Widmark 

De bästa vännerna Jerry och Maya (Lasse och Maja) driver tillsammans en 

detektivbyrå i den lilla stan Pleasant Valley. Denna gång är det hundar som 

försvinner mystiskt och spåren leder till Rio Cinema. LasseMaja-böckerna på 

svenska är sedan många år välkända och vällästa. Som nybörjare på engelska kan 

det vara skönt att känna igen berättelsen och ha en förförståelse för bokens 

upplägg.  

 

Never Glue Your Friends to Chairs av Katherine Applegate 

Att inte limma fast sin klasskompisar på deras stolar kan tyckas vara en 

självklarhet, men inte för Roscoe Riley. När hans klass ska uppträda har han en 

perfekt lösning på hur han ska få alla att sitta stilla; han använder frökens ”super-

mega-gonzo-glue” och det funkar över förväntan! Problemet är bara att det 

fungerar lite för bra. Berättelsen om Roscoe Riley är rolig och kapitlen är korta 

och lättlästa, vilket gör att den passar utmärkt för nybörjare i engelska.  
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Miss Ghost av Kerstin Lundberg Hahn 

När klassen får en ny vikarie, Fröken Sparre, märker Ebba och Ivar direkt att hon 

inte är som andra lärare. Fröken Sparre har iskalla händer, är väldigt blek och tål 

inte solen. Dessutom verkar det som om hon kan läsa ens tankar! När Fröken 

Sparre skickar ner Ebba och Ivar i källaren för att hämta ett skelett till no-

undervisningen ser de en låda som är misstänkt lik en kista… En rolig och lagom 

läskig bok på lättläst engelska som passar för årskurs 4-5. 

 

Drama av Raina Telgemeier 

I serieromanen Drama av Raina Telgemeier följer vi Callie som älskar teater 

men som inte kan skådespela och som sjunger hellre än väl. Istället har hon 

gjort sig en karriär som scenograf i skolans stage crew och inför årets 

uppsättning av Moon over Mississippi har hon bestämt sig för att skapa en 

föreställning värdig Broadway (inom ramarna för en grundskolebudget). Det 

finns bara ett problem, hon kan inte snickra! För att inte tala om allt drama 

som utspelar sig bland scenarbetarna, skådespelarna och rent generellt på en 

skola då man blandar kärlek, svartsjuka och vänskap. Callies kompis Matt 

verkar sur på henne och hon är kär i hans storebror Greg. Men Greg låtsas inte 

om henne när de är i skolan och hans jättejobbiga flickvän ska spela 

huvudrollen i Moon over Mississippi. Så träffar hon tvillingbröderna Justin och 

Jesse, dom är ju bara för söta. Framförallt blyga Jesse, som också frågar henne om 

hon vill gå på balen med honom… 

Telgemeier bjuder på en humoristisk historia med charmiga bilder och precis 

lagom mycket text i varje bildruta. Passar från åk 5. 

 

The White Fox av Jackie Morris 

Med värme och inlevelse berättar författaren och konstnären Jackie Morris 

berättelsen om den ensamma pojken pojken Sol och den vita fjällräven som 

plötsligt dyker upp i hamnkvarteren i Seattle. Räven väcker hans starka längtan 

till morföräldrarna som bor långt uppe i norra Canada. De tillhör 

urbefolkningen och lever ett helt annat liv än Sol och hans pappa, som arbetar i 

hamnen. Mamma är död och pappa jobbar så mycket att Sol känner sig 

övergiven även av honom. Sol är mobbad i skolan och känner sig lika ensam 

och förlorad som räven. Han börjar besöka hamnen varje dag och mata räven. 

Det är ju en varelse som – liksom han själv – inte alls passar in här i staden. Men 

hur ska han rädda den? 

The white fox är en finstämd berättelse med underbart fina bilder i färg av Jackie 

Morris själv. En ganska liten kapitelbok på 84 sidor och inte alltför svår engelska, 
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som kan passa redan från åk 5 men vars berättelse fungerar även för betydligt 

äldre elever. 

 

Liar and spy av Rebecca Stead  

Den handlar om tolvåriga Miranda som bor med sin mamma i New York på 70-

talet. Miranda berättar själv om det mystiska som hände den där hösten när 

hennes bästa kompis Max plötsligt inte längre ville vara med henne mer. 

Miranda kommer hem en dag och dörren till lägenheten är olåst, men ingenting 

saknas. Mamman upptäcker att den gömda extranyckeln är borta och det är 

efter den händelsen som breven, eller papperslapparna dyker upp. Breven är 

korta och mystiska och brevskrivaren verkar veta saker om Miranda som om de 

kände varandra och saker som inte har hänt men som det senare visar sig 

kommer att hända henne. 

Miranda bär med sig sin favoritbok Ett veck i tiden av Madeleine L’ Engle 

överallt och det är såklart en ledtråd för att förstå mysteriet i den här boken. För 

det här är verkligen en annorlunda och klurig mysteriebok men inte alls någon 

barndeckare. 

Vi tror att boken passar skolår sex och uppåt.  

 

Jeremy Fink and the meaning of life av Wendy Mass 

Strax innan Jeremy ska fylla tretton får han en mystisk låda med posten som hans 

pappa lämnade till honom innan han dog. På lådan står det att den innehåller livets 

mening och att den ska öppnas på Jeremys trettonde födelsedag. Den är försedd 

med nyckelhål på alla fyra sidorna – men nycklarna är borta! Jeremys sommarlov 

blir till ett fantastiskt äventyr då han tillsammans med bästa kompisen Lizzy ger 

sig ut på jakt efter nycklarna till lådan. Många överraskningar och oväntade turer i 

en underbar bok! Författare är Wendy Mass. Boken är så väldigt bra och lite 

klurig. Dessutom innehåller den 10 arbetsuppgifter för lärare. Vi tror att den kan 

läsas från år 5 om man är lite duktig i engelska, men den passar också äldre elever. 


