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Tips på sommarlovsläsning 

Här kommer Cirkulationsbibliotekets lista med tips på böcker att 

läsa under soliga dagar och regniga stunder. 

 

Bilderböcker 

Livets alla färger av Lisa Aisato 

Innanför pärmarna på denna bok ryms ett helt liv: Från 

barndomens här-och-nu, till tonårens ständiga tvära 

kast, vuxenlivets val och kval och ålderdomens 

eftertänksamhet. En läsupplevelse för alla åldrar. 

 

Den sista utposten av Cecilia Heikkilä 

Den stora morfarsbjörnen och den lilla 

barnbarnsbjörnen ger sig ut på en resa för att hitta till 

det som morfar säger är ”världens finaste plats” och 

som kallas för den sista utposten. Men det är en lång 

och strapatsrik färd och till slut börjar de tvivla på att det finns 

någon sista utpost kvar. Men det gäller att inte ge upp, för den finns 

där någonstans. En varm och fin berättelse om att längta till en plats 

fastän man aldrig varit där. 

 

Jag talar som en flod av Jordan Scott 

Pojken i berättelsen stammar och har svårt att hitta 

orden och sin röst vilket gör att han känner sig väldigt 

ensam. En dag tar pappa med sig pojken till floden 

och säger att flodens rörelse liknar pojkens sätt att 

prata – Han talar som en flod. En fin skildring av hur det är att 

känna sig annorlunda och utanför men också om att hitta sin egen 

röst. 

 



 

 

 

 Sida 3 (7) 

  

Tips på sommarlovsläsning 

 

För yngre läsare 

Snart sommarlov! av Katja Tydén 

Det är vårtermin i FA och det är mycket som händer när 

man går i förskoleklass. I varje kapitel får vi följa en ny 

person i klassen och följa med på friluftsdag, första 

cykelturen och brandövning. Och hur räddar man 

egentligen fröken när toadörren går i baklås?  En bok att läsa högt 

för den som ska börja skolan eller precis gått ut sitt första skolår.  

 

Tilly och draken av Hilary McKay 

En dag hittar Tilly en drake i parken med en ledsen 

skylt om halsen; Hemlös och hungrig och Tilly 

bestämmer sig direkt för att ta med den hem. Problemet 

är bara att Tillys föräldrar inte är lika förtjusta över den 

nya familjemedlemmen och att de bestämmer att den måste flytta. 

Men var ska den bo? Tilly får fullt sjå att hitta ett nytt hem till sin 

vän, men allt löser sig till slut – Det gäller bara att använda det lilla 

ordet ”snälla”. En mysig kapitelbok för nybörjarläsaren, men också 

för högläsning. 

 

Vilde och käpphästarna av Jenny Bicho 

I den första delen om Vilde och käpphästarna ska Vilde 

vara med i sin allra första käpphästtävling och hon och 

kompisarna Leya och Hanna har fullt upp med 

förberedelserna. Men varför är det så svårt att låta bli att 

säga dumma saker om varandras hästar? Dessutom 

kanske Vincent tittar på tävlingen – Hon bara måste 

vinna! I den andra delen är det dags för sommarlov hos 

morfar – och det blir verkligen ett sommarlov att minnas. 

Kapitelböcker för den som gillar att läsa om hästar och vänskap. 

 

Kråkans vilda piratsommar av Frida Nilsson 

Egentligen är ju sommaren den bästa tiden, men för 

Ebba är allt bara så tråkigt – Å vad hon saknar Kråkan! 

Varför hör han aldrig av sig? När han sedan dyker upp 

har han gjort upp en plan om att de ska fånga pirater på 

Åland. Håll i er och följ med på denna underbart galna roadtrip (fast 

på en cykel) – perfekt för mysiga högläsningsstunder. 
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Mellanåldersböcker 

Kepler62: Inbjudan och Nedräkning av Björn 
Sortland 

I en mörk framtid när jorden knappt är beboelig på grund 

av krig och miljöförstöring pratar alla om världens 

svåraste spel ”Kepler62”. Någon sorts belöning är att 

vänta för den som klarar det, men hittills verkar ingen ha 

klarat det. Ari och hans lillebror får tag på spelet och 

klarar det (del 1) och detsamma gäller för Marie (del 2). 

Men vad händer sedan? Och vad händer om man inte längre vill 

vara med i spelet? Böckerna är genomillustrerade och väldigt 

spännande från början till slut. De är klart läsvärda även för den 

som inte är dataspelsfantast. 

 

Vita lögner, röda hjärtan av Nora Dåsnes 

I denna grafiska roman får vi följa Tuva som skriver och 

ritar om sitt liv. Tuva går i sexan och funderar mycket 

över livet i allmänhet och kärlek i synnerhet. Varför vill 

bästisen Linnea inte längre följa med till skogen och 

bygga på kojan? Och måste man vara ”cool” bara för att man börjat 

sexan? En varm bok för den som grubblar och som snart är 

tonåring. 

Gips av Anna Wolz 

Kan man under ett dygn hinna med att bli kär, fått se en 

nyligen hjärtopererads icke existerande bröst, gipsa sig 

själv, agera äktenskapsförmedlare, rädda livet på en för 

tidigt född lillebror och lära sig hur man tvättar bort 

spritpenna från sitt ansikte? Häng med Fritz så får du veta! Detta är 

en riktig ”feel-good” bok för den som vill få ett ”slutet gott allting 

gott”-slut. 

 

Amari och nattbröderna av B.B. Alston 

Tolvåriga Amari har det tufft i skolan och dessutom är 

hennes storebror spårlöst försvunnen sedan en tid 

tillbaka. Men så en dag får hon en inbjudan till ”Byrån 

för övernaturliga angelägenheter”. Hon förstår snart att hon kan få 

sin bror tillbaka om hon blir antagen till den skolan som Byrån 

driver – problemet är bara att det är hård konkurrens om platserna 

och att Amari är den enda sökande utan tidigare erfarenhet av magi. 

Första delen i ett fartfyllt äventyr för den som gillar fantasy i Harry 

Potter-anda.  
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Min storslagna död av Jenny Jägerfelt 

Detta är uppföljaren till ”Mitt storslagna liv” om Sigge 

som flyttar till Skärblacka och vars liv vänds till det 

bättre. Nu är Sigge på gång att bli vän med skolans 

coolingar, vilket samtidigt riskerar att göra så att han 

förlorar en annan vän – men är det verkligen värt det? Det ständiga 

balanserandet mellan att göra vad som helst för att bli populär och 

passa in, och samtidigt vara den han är ställer till det för Sigge även 

i denna bok.  

 

Mina fem regler för livet av Conny Palmkvist 

Utsatt i skolan och med ständigt bråkande föräldrar 

hemma i lägenheten är livet allt annat än roligt för 

Anton. Men en kall decemberdag står en dörr i 

trapphuset på glänt och på diskbänken har någon lämnat 

ett kuvert till honom. Anton tvekar inte länge innan han 

tar sig an uppdraget som står nedskrivet och innan natten är slut har 

han fått sin första livsregel: ”När skit händer, sitt lugnt i båten”. En 

berättelse med både allvar och humor. 

 

Jefferson av Jean-Claude Mourlevat (Årets ALMA-
pristagare) 

När igelkotten Jefferson stiger in hos sin frisör gör han 

en fasansfull upptäckt: På golvet ligger frisören Edgar 

med en kniv i hjärtat, och det dröjer inte länge förrän 

Jefferson blir anklagad för mordet. Han flyr från staden 

med sin bästa vän grisen Gilbert och tillsammans måste de hitta den 

riktiga mördaren för att kunna rentvå Jefferson. Det ser dystert ut ett 

tag men med hjälp från oväntat håll blir slutet lyckligt! Detta är en 

bok som innehåller det mesta: mycket spänning, äventyr och 

vänskap, lite kärlek, en dos samhällskritik och en stor portion 

humor – en riktig läsupplevelse med andra ord! 

 

Vargflickan (Ut i vildmarken) av Anh Do 

Kim och hennes familj flyr från sitt hem mitt i natten 

tillsammans med alla andra i staden. Mitt i kaoset 

tappar Kim bort sin familj och hon befinner sig 

plötsligt helt ensam i vildmarken. Men så dyker en 

flock hundar upp och Kim är inte längre ensam. 

Tillsammans med sin nya familj lär hon sig hur hon ska överleva i 

det vilda, samtidigt som hon fortsätter sökandet efter sina föräldrar. 

Detta är en bok där man kastas rakt in i handlingen och som med 

luftig text och mycket illustrationer gör den lätt att sluka.  
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Nattkorpen och Tjuvdrottningen av Johan 
Rundberg 

I trilogin Månvind och Hoff som utspelas i slutet av 

1800-talets Stockholm får vi möta det omaka paret 

Mika som bor på det Allmänna barnhuset och Valdemar 

Hoff, en luggsliten polis med ett varmt hjärta. För att 

kunna överleva det hårda livet som föräldralös har Mika 

blivit både skarpögd och snabbtänkt, vilket kommer till 

väl till pass när mystiska och otäcka saker börjar hända; 

Bit för bit får läsaren också reda på mer om Mikas 

okända bakgrund. Välskrivna böcker som trovärdigt skildrar 

Stockholm vid förra sekelskiftet, där ett föräldralöst barn inte var 

mycket värt och där varje dag handlade om att överleva hunger och 

köld. Detta är riktiga bladvändare som kräver sin läsare för att 

kunna hänga med i handlingen som bitvis är riktigt skrämmande. 

 

Ungdomsböcker 

Det är något som drar i mig av Elin Persson 

Andréa längtar bort. Bort från barndomsvännen Anja, 

bort från föräldrar som inte fattar hur det är, bort från allt 

som hon vuxit i och ur och ifrån. Det är som om 

någonting drar i henne och som är skrämmande och 

lockande på samma gång. En kväll struntar hon i att ta bussen och 

hoppar istället in i en främmande killes epa-traktor – mot friheten, 

eller?  En bok om tiden då man befinner sig mitt emellan att vara 

barn och vuxen och då allt som varit enkelt plötsligt är svårt och 

man bara längtar till något annat. 

 

Andetag av Jennifer Niven 

Livet leker för Claude, hon ska gå ut high school och 

sedan åka på road trip med sin bästis Saz innan de börjar 

på college. Då släpper hennes pappa bomben; 

föräldrarna ska skiljas och Claudes värld faller samman. 

Hon måste nu följa med sin mamma, som skriver historiska 

romaner, till en ö i Georgia som där de ska stanna hela sommaren. 

Det visar sig dock inte vara så illa på paradisön, särskilt inte när hon 

träffar Jeremiah… Perfekt sommarlovsläsning för unga vuxna som 

innehåller vänskap, livsutveckling, släkthistorier, förälskelse och en 

hel del intima skildringar.  
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Giftmakerskan av Sarah Penner 

Det här är en bok som rör sig i två olika tider, dels i nutid 

där Caroline som är historiker av en slump får vetskap 

om ett hemligt apotek för kvinnor som fanns på 1790-

talet i London. Vi får också följa Nella, apotekarens, 

historia och det som är hennes hemlighet: hon kan framställa gifter 

som tar livet av våldsamma, svekfulla och otrogna män. De två 

kvinnornas berättelser flätas ihop allt eftersom Caroline söker 

information om apoteket och dess verksamhet och Nella finner sig 

hamna i en alltmer utsatt och farlig position och lagens långa arm är 

efter henne. 

 

Förvildade av Rory Power 

Hetty befinner sig i karantän på en ö tillsammans med 

flera tonårsflickor och några kvinnliga lärare – de som 

överlevt. Det har gått ett år sedan viruset bröt ut och på 

internatskolan har allt förändrats. De som inte dör av 

viruset blir förändrade till humör och ibland även fysiskt – de blir 

förvildade. När Hettys bästa vän försvinner mystiskt börjar hon 

ifrågasätta den ordning som infunnit sig. Varför är matleveranserna 

från fastlandet så hemliga, varför får de så lite att äta, finns det 

någon som försöker hjälpa dem? Snart upptäcker hon att det finns 

mycket annat utanför skolans stängsel än farliga djur. 

 

 

Glad sommarlovsläsning 

önskar Cirkulationsbiblioteket 


