
 

 

 

Utbildningsförvaltningen Boktips för sommaren 2020 

Sida 1 (5) 

 
Medioteket 

Utbildningsförvaltningen 

Medioteket 

 

Trekantsvägen 3 

117 43 Stockholm 

cirkpost@edu.stockholm.se 

stockholm.se 

 

Boktips sommaren 2020 

Böcker för yngre  

Claude på semester av Alex T. Smith   
Hunden Claude får en fantastisk idé: Han ska åka på 

semester. Han packar ner en lampskärm, några tillplattade 

mackor och lite tejp och ger sig iväg mot stranden. Med sig 

har han också sin bästa kompis Noppe Sock som är en helt vanlig 

men ovanlig strumpa. Men vad ska de göra när det dyker upp 

pirater?! En gammal goding i nytryck för såväl 

nybörjar- som högläsning.   

Dillstaligan – Konstkuppen av Jens Lapidus  
När mystiska saker börjar hända i Dillsta, då är det tur 

att Dillstaligan finns. Med sin bästa uppfinnare, sin bästa 

motor och sin bästa kastare löser de mysterier på ett något 

annorlunda sätt. Mycket humor och lite allvar i en 

blandning som ger ett tempofyllt äventyr.  

 

Fatta grejen med pirayor av Alain M. Bergeron   
Fatta att vissa pirayor kan bli lika stora som ett 

bildäck, och att vissa är kannibaler. Men hur farlig är 

egentligen en piraya för en människa? Allt detta och mer 

därtill kan du läsa om i denna roliga faktabok om en fisk 

med oförtjänt dåligt rykte.   

Fjodor tar sig vatten över huvudet av Pelle Forshed  
Högt och lågt blandas med en stor portion humor när vi får 

ta del av Fjodors vardagsliv där mycket galet händer. Bland 

annat blir han utknuffad från ett hopptorn av en galen 

hund – hjälp! Lättläst seriealbum med korta texter och 

tydliga bilder.  

Jordens största kalashatare av Ellen Greider  
Alltid ska alla vara tillsammans och leka. Varför är det fel av 

bara vilja vara för sig själv? Detta undrar Freja som ibland 

bara vill ”vara för sig själv, fast tillsammans”. Som tur är 

hittar hon just en sådan kompis när hon tillsammans med 

självaste födelsedagsbarnet förenas i sitt hat för kalas.  

 



 

 

 

 Boktips för sommaren 2020 

Sida 2 (5) 

 
 

Boktips sommaren 2020 

 

Kiosken av Anete Melece  
Olga både lever för och i sin kiosk och tröstar sig med att läsa 

resemagasin när hon känner sig ensam och ledsen. Men 

plötsligt en dag faller kiosken – och hela Olgas liv – över ända 

och allt förvandlas till ett äventyr. Äntligen får Olga ut och 

resa!  

Spökdiktare och slottspoeter av Tove Berggren 
Sommarlovet har precis börjat och Maria ska åka på 

skrivarläger på ett slott. Hon känner ingen sedan tidigare 

och hon är väldigt nervös, men oron går snart över. Det 

visar sig nämligen snart att hela slottet är fullt av rastlösa själar från 

olika tider! Och säga vad man vill om dessa gamla gengångare – de 

behärskar i allra högsta grad skrivandets ädla konst och tar gärna 

chansen att förmedla det till det skrivsugna gänget som är på besök. 

En charmig berättelse om skrivande, vänskap och saknaden efter en 

förälder.  

 

Böcker för mellanåldern  
 

Alaska av Anna Woltz 
Det är första dagen på nya skolan, och Sven vet att han måste 

göra något som gör att han sticker ut. Parker som går i 

samma klass vill inget hellre än att vara osynlig. När hon 

upptäcker att hennes älskade hund Alaska som hon varit 

tvungen att lämna ifrån sig har blivit assistanshund till Sven blir hon 

allt annat än glad. Men trots att de till en början inte alls gillar 

varandra börjar en vänskap gro mellan dem – tack vare Alaska.     

En bok att bli glad av!  
 

Familjen av Cecilia Lidbeck 
Ella är uppväxt på gården där Far styr och hon har aldrig 

varit utanför stängslet som omgärdar dem. En dag får hon 

syn på en pojke på andra sidan stängslet och hon antar först 

att han måste vara en de förlorade. Men det pojken berättar 

stämmer inte med det som Far har lärt ut. Ella vet snart inte längre 

vad som är sanningen – Fars ord eller pojkens? Efter en tragedi 

på gården börjar Ella allt mer ställa sig den stora avgörande 

frågan: Ska hon stanna på gården eller våga sig utanför stängslet?  

  

Kopian – Virus av Sandra Schwartz 
Oskar och Verner blir allt mer övertygade om att en 

ondskefull kopia tagit över kompisen Andys liv. De måste 

rädda honom – och resten av världen – innan det är för 

sent! Lättläst och spännande om hur livet kan förändras 

genom ett knapptryck på datorn.  
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När jag vågar av Elin Säfström 
Vad är mod? Är det att våga dyka från trampolinen i 

simhallen? Eller att våga dansa vilt för sig själv när alla andra 

dansar tillsammans med någon annan? Eller är det att våga 

klättra upp på skolans tak i jakten på ledtrådar till en skatt? En 

skatt som kan vara den finaste man vet, men som också kan vara ett 

skämt för att visa hur feg man är. 

  

Perfekt väder för lidande av Åsa Asptjärn 
Bims liv började när hon hörde sångaren David Dovrâks 

skiva första gången, och det slutar när hon möter honom 

hemma i sin mammas nya lägenhet. Bim kan bara inte fatta 

vad han gör där, och till råga på allt är han barfota! Hon inser 

att hon måste göra vad som helst för att David inte ska få reda på 

hennes idoldyrkan och tillsammans med sin kusin börjar Bim i 

panik att rensa ut alla bevis. Lägg till kärlek, en skolpjäs på 

engelska och en före detta bästis så förstår man att Bim har fullt 

upp.  

 
Pärlfiskaren av Karin Erlandsson 
Följ med Miranda i jakten på Ögonstenen, den vackra och 

mytomspunna pärlan som enligt legenden gör så att ägaren 

aldrig mer kommer att längta efter något. I sitt sökande efter 

stenen får Miranda både nya vänner och nya fiender och alla 

har de samma mål – att hitta stenen till vilket pris som 

helst. Pärlfiskaren är den första delen av fyra och på 
sidan https://karinerlandsson.fi/ finns det möjlighet att dyka djupt i 

legenden om ögonstenen. Där finns kartor, sånger och en massa 

annat som gör att böckerna om Miranda blir ännu mer spännande att 

läsa. Perfekt sommarlovsläsning som räcker länge!  
  

Världar under vatten av Elin Nilsson 

En snäcka i en vacker loppisfyndad ask kan göra att 

undervattensströmmarna i ens drömmar inte känns så farliga 

längre. Kan man gilla sitt nya syskon om man inte står ut med 

dess mamma? Hur kul är det när ens bästa vän åker på semester till 

Kreta och ens egen familj bara har råd med en husvagnssemester? 

Familjerelationer, vänskap, längtan… allt ryms i denna 

novellsamling.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://karinerlandsson.fi/


 

 

 

 Boktips för sommaren 2020 

Sida 4 (5) 

 
 

Boktips sommaren 2020 

 

Böcker för ungdomar  
  

Om det regnar i Ahvaz av Nioosha Shams 
Ava går i trean på gymnasiet och ska snart ta studenten 

tillsammans med sina bästa vänner Mira och Hugo. Ava har 

en fling med Britt på skolan men tror inte riktigt på kärleken 

förrän hon träffar Nadja: bomben, solen, skogsbranden. Nadja 

och Ava blir ett par men Ava inser snabbt att här är det hon som är 

den med mest känslor och som har störst risk att bli sårad. Och 

sårad det blir hon… Lättläst och vackert med flera färgstarka 

karaktärer.  
  

Lycka är för losers av Wibke Brueggeman 
Phoebe Davies är övertygad om att kärlek är något som bör 

undvikas till vilket pris som helst. I alla fall om ser vad det 

har gjort med hennes bästa vän Polly. För sedan Polly 

träffade Tristan är det som att inget annat existerar. När 

Phoebe arbetar extra i sin mosters välgörenhetsaffär träffar hon 

Emma och plötsligt är kärlek kanske något som hon varken kan 

eller vill undvika?! En bok med mycket humor och självdistans om 

en tonårings vardag med glädjeämnen och funderingar.  
 

Sommaren jag blev vacker av Jenny Han 
Boken handlar om Belly som tillbringar varje sommar vid 

havet. Där möter hon varje år bröderna Conrad och Jeremiah. 

De har alltid bara varit vänner, trots Bellys ständiga 

förälskelse i Conrad, men den här sommaren är något 

annorlunda. Barnslig förälskelse blir allvar och de tvingas växa upp 

och möta den vuxna verkligheten. En bok med magisk 

sommarkänsla där man kan känna havsbrisen och de dallrande 

känslorna. Sommaren jag blev vacker är första delen i en trilogi av 

Jenny Han som också har skrivit trilogin om Lara Jean som börjar 

med Till alla killar jag har gillat.  

  

Välkommen till Addamsville av Francesca Zappa   
Zora bor i Addamsville, en stad där det finns så kallade 

”brännare” – varelser från en annan värld som tar över en 

människas kropp och till synes planlöst tänder eld på 

hus. En dag blir Zora vittne till en brand och blir anklagad 

för att ha anlagt den. Tillsammans med sin kusin måste hon nu göra 

allt för att rentvå sig själv. Spännande fantasy som kan upplevas 

som lite trög i starten men som sedan blir allt annat än tråkig.  
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Böcker för unga vuxna  
  

Allt jag vet om kärlek av Katja Timgren 
Axel möter Petter på en skrivarkurs, och på ett väldigt 

okomplicerat sätt inser Axel att han är kär i Petter. Axel 

verkar inte tidigare ha funderat på om han är gay och förutom 

att han funderar lite på hur hans föräldrar ska ta det, så är 

detta inte något som problematiseras. Boken handlar helt enkelt om 

kärlek. Men också om hur svårt det kan vara att vara tillsammans 

med någon som inte mår bra och som sakta men säkert sjunker allt 

djupare ner i mörkret. En väldigt fin bok om kärlek, vänskap och 

psykisk ohälsa.   

  

  

Rött vitt och kungligt blått av Casey McQuinton 
USA har äntligen fått sin första kvinnliga president och 

hennes son Alex, född i Texas till arbetarklassföräldrar och 

med en mexikansk pappa, är hela nationens gullegris. Alex 

njuter av livet och siktar på att bli den yngsta politikern i 

kongressen. Tillsammans med sin syster och deras bästa kompis 

utgör de Vita huset-trion, en social influencer-makt att räkna med, 

och som Vita huset inte är sena att utnyttja. En skandal, ett 

krisprogram och en komplicerad relation ger en samtida och rolig 

kärlekshistoria i politisk miljö.  

  

Queenie av Candice Carty-Williams   
Queenie är på botten –hon har blivit dumpad, har 

utmattningssyndrom, är deprimerad och avstängd från jobbet 

efter att ha blivit (falskt) anklagad för sexuella trakasserier. 

De killar hon träffar är både manipulerande och smygrasister och 

gör bara att Queenies självkänsla krymper. Till slut får i alla 

fall Queeniehjälp av en psykolog och hon lyckas vända livet på rätt 

köl igen. Det låter tungt, men detta är en bok om är skriven med en 

stor portion humor och som trots de svåra ämnena inger hopp om att 

saker kan lösa sig – hur svårt och jobbigt det än känns.  
 

  

  

Glad lässommar önskar Cirkulationsbiblioteket!  
 

 

 


