och antingen ha dom som arbetskraft
eller gasa ihjäl dom. Dom kämpar för
sitt liv för att inte bli fångade.
Det är en spännande bok
och man får se det från
Annes perspektiv, hur hon
känner, hur hon lever mm.
Jag tycker boken är riktigt
bra, men jag varnar för
att den är lite hemsk.
Men det är sann berättelse och man
kan lära sig väldigt mycket.
- Linn Gabrielli Gustafsson 7d

“Prime time” Liza Marklund 2002
Det här är den fjärde boken i serien om
Annika Bengtzon, en lite för nyfiken
journalist på kvällspressen. Det handlar
om en inspelning på Yxtaholm Slott
som gick lite snett och slutade med ett
mord på den kända programledaren
Michelle Carlsson.
Boken är en blandning av
roliga skämt och allvarliga
situationer, något som
passar väldigt bra med
handlingen. Jag hade
uppskattat lite mer beskrivningar av
personerna och miljön så att jag kunde
få upp en bättre bild i mitt huvud av
vad som hände.
- Ida Millard 7d

”Fjärde linjen”
Hans Erik Engqvist,
Uno Palmström 1989
Boken handlar om Kurt
och Ingrid som är med
i ”Fjärde linjen”, som är
kriminella. De sa att dom skulle köra
olagliga saker upp till Åmål i Norge.
Dom skulle till en fotbolls-cup. Hela
vägen från Oslo till Åmål var dom
jagade av polisen. Ska dom komma
fram utan att bli tagna av polisen?
Boken var inte så spännande i början,
men lite senare i boken så blev den mer
spännande.
Hans Erik Engqvist har skrivit ett
femtontal ungdomsböcker och Uno
Palmström räknas bland de främsta
företrädarna för polisromanen i
Sverige.
- Jesper Johansson 7d
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“Glöm aldrig Sarah”
Chris Mooney 1999

”Trots allt” Henry Sidoli 1979

Chris Mooney är en amerikansk författare
som gillar att skriva böcker som påverkar
människorna. Boken handlar om en tjej
som är sex år gammal och heter Sarah. Hon
har svårt att hantera
sina glasögon. Hennes
föräldrar bråkar hela
tiden. Jag vill inte
avslöja mer och jag
tycker att det var en
bra bok. Om ni läser
den så lovar jag att
ni kommer gilla den.

- Adna Ahmed 7d

”Pappers-städer” John Green 2008
Boken handlar om en tjej som heter
Quentin och en kille som heter Margo.
En morgon när Quentin vaknar är
Margo försvunnen.
I boken får man följa
Quentin när hon letar
efter Margo. Margo
har lämnat ledtrådar
så Quentin ska kunna
hitta henne...

”Kickboxaren”
Niklas Krog 2013
Den här boken handlar
om en pojke som heter
Eremias. Han går första
året på gymnasiet och
har blivit rånad på sin
mobil av en kille som heter Robin.
Eremias vill hämnas på Robin och ta
tillbaka mobilen. Boken är lättläst.

”Trots allt” handlar om
David som ska fly från
nazisterna i Danmark
med sin pappa. Det
började med att
nazisterna kom in i
hans hus och hans
farfar sa att de skulle springa upp på
taket. David och hans pappa blir sedan
tagna av nazisterna och hans pappa
åker in till ett koncentrationsläger.
David åker på ett tåg där det står 40
människor i en liten vagn. Det tar några
timmar innan dom stannar. Utanför
porten där står det ”ARBEIT MACHT
FREI”. Det betyder ”Arbete ger frihet”.
Ska David klara sig…?

“Flyga högt”
Katarina von Bredow 2011
Boken handlar om en tjej som heter
Vendela, som går i nian. Hon är en
ganska blygg tjej i början av nian och
hänger ofta med sin kompis Tove, som
precis blivit tillsammans med en kille i
klassen. När en ny tjej kommer till

klassen ändras allt. Vendela börjar
hänga mer och mer med den nya tjejen.
De börjar festa tillsammans och
Vendela börjar små-gilla
en annan kille. Tove och
Vendela blir mer och
mer ovänner. Jag tyckte
boken var bra och den
var ganska lättläst. Det
är inte en av mina favoriter, men den är ändå
värd att läsa om man går på högstadiet.
- En elev i 7d

”Jag är Zlatan”
Zlatan Ibrahimovic
& David Lagercrantz
2011
Boken handlar om hela
Zlatans uppväxt, från när
han var liten innan han började spela
fotboll, till det fotbollsproffs han är
idag. Boken är väldigt lång och ifall man
har svårt för att läsa så finns det en
lättläst Zlatan bok. Zlatan vill visa att
det inte spelar någon roll vilket land
man kommer ifrån.

“Rum 213” Ingelin Angerborn 2011
Elvira tyckte att det inte fanns så
mycket att göra i sommar utan sin
bästa vän som skulle resa till sitt
hemland Turkiet. Men hon hittade en
lapp om ett kollo och
blev väldigt nyfiken och
ville verkligen åka, men
anmälningstiden var
slut. Hennes mamma
ringde och fixade en
plats åt henne ändå.
Det tog ett tag innan boken blev
spännande tycker jag, men när man
kom igång med läsandet var den väldigt
bra och spännande. Jag kan verkligen
rekommendera den till er som gillar
böcker med mysterier.
- My Pihl 7d

“Solstenen” Maj Bylock 1983
Dan letar efter sin bror
Jakob och när han letar
så träffar han på olika
varelser som spöken
och andra varelser.
Han träffar trollkarlen
Korp-Jon, apan Trubbnos
och den galne spelmannen i dårkistan.
Maj Bylocks bok vann Rabén & Sjögrens
jubileumspristävling om bästa barneller ungdomsbok 1983.
- Elev i 7d

”Dagbok för alla mina fans - Det
långa loppet” Jeff Kinney 2015
Jeff Kinney har gjort en barnboksserie
som heter ”Dagbok för alla mina fans”.

Han har också gjort tre
filmer. Boken handlar om
att han och hans familj
ska på bilsemester och
nästan allt går snett.
Boken är uppbyggd med
många bilder så att den
nästan är som en serie. Jag tycker att
boken är lättläst och väldigt rolig.

försöker överleva med alla djur. När
hon har bott där ett tag dyker det upp
en tjej i hennes ålder, Ella. Dom lär
känna varandra och lär varandra saker,
som att rida och mjölka kor. Hedvig och
Ella har många tankar och känslor om
vad som har hänt och det kan lätt leda
till både bråk och glädje.
- Frida Rundlöf 7d

“Stad av skuggor”
Cassandra Clare 2007

“Förr eller senare exploderar jag”
John Green 2012

Den här boken handlar om
en tjej som heter Clare,
som bor sin mamma i New
York. Hon har just slutat
skolan och är på väg hem när en kille
plötsligt knuffar henne och hon säger
“Se dig för!”. Killen frågar “Kan du se
mig?” Killen säger att han heter Jace
och säger att han och hans sort är
skuggjägare och de jagar monster i
skugg-världen. Kommer Clare få sitt livs
äventyr eller sitt livs mardröm?

Hazel är 16 år och lider av
cancer. Hazel blir tvingad
att gå till kyrkans stödgrupp och tycker att det
är lika tråkigt varje gång.
I stödgruppen träffar hon Augustus som
har ett amputerat ben men blivit av
med sin cancer. Hon försöker hålla
tillbaka sina känslor för honom. Hon vet
att det är svårt att vara tillsammans
med någon som snart ska dö. Jag tycker
att boken är väldigt intressant och man
lär sig väldigt mycket om cancer
- Elev i 7d

”En sekund i taget” Sofia Nordin 2013
Boken handlar om en tjej
som heter Hedvig. Alla har
dött av feber och hon tror
att hon är den enda som
är kvar i världen. Det finns ingen el.
Så hon åker till en bondgård där hon

“Anne Franks dagbok”
Anne Frank 1953
Anne Frank var en 13 årig tjej som
levde under andra världskriget. Hon
och hennes familj gömde sig från
nazister som ville fånga judarna

