Välj i stället en
vän som inte
håller på med
olagliga saker, en
vän som du trivs
med och som
gör dig glad.
Ritta Jacobsson
har också skrivit
en bokserie som
kallas ”Afrodite”. En bok i den serien
heter ”Afrodite och döden” och den
vann priset för årets bästa ungdomsdeckare år 2006.
- Eric Andersson 8g

"Jag saknar dig, jag saknar dig!"

Peter Pohl 1992
Denna suveräna bok vann Augustpriset 1992 och även Deutscher
Jugendliteraturpreis 1995. Sedan kom
filmen på hösten 2011.
Boken handlar om enäggstvillingarna
Cilla och Tina. De skulle fylla fjorton
år, men Cilla råkade ut för en trafikolycka. Det var verkligen svårt för
Tina att acceptera det som hände,
men hon var tvungen att stå upprätt
och hålla balansen i livet utan Cilla.
Hon fick acceptera att hon inte hade
en tvilling längre, att hon inte hade
en syster längre, men att hon skulle
fortsätta leva för Cilla.
Tina gick till skolan redan dagen efter
olyckan, men det var ett misstag,

insåg hon. Kamraterna var konstiga i
sina ansikten och visste knappt vad
de skulle säga, hur de skulle titta eller
bete sig när Tina dök upp. Det var
som att sorgen var runt omkring
henne. Jag tror att författaren vill att
man ska tänka efter och finnas där
och bry sig om sin familj för man vet
inte när den
sista dagen
kommer. Det
kommer till slut
alltid vara det
viktigaste som
finns, man
kanske inte
inser det nu,
men senare i
livet så kommer man inse det.
Denna bok berörde mitt hjärta så
mycket att jag storgrät, handlingen
var så känslig, tuff och fick mig
verkligen att tänka om. Den väckte
mina känslor och gick in i djupet.
Dessutom väckte boken intresse till
att läsa böcker! En riktigt suverän
bok. Den borde uppmärksammas mer
och fler borde läsa den, eftersom den
är grymt bra. Jag älskade boken!
- Rim Rabah 8g
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"Född Fenomenal"
Josephine Bornebusch 2014
Josephine har
tidigare medverkat i tv-serier
som ’Solsidan’ och
har nu gjort debut
som författare.
Boken handlar om
en tjej vid namn
Rut som är besatt
av Anne Frank, av
andra världskriget och anser sig vara
lite mognare och smartare än alla
andra, och kallar då sig själv ”Född
Fenomenal”. Boken utspelar sig som
en dagbok som Rut skriver i varje dag,
med hopp om att den ska hittas i
framtiden, precis som Anne Franks
dagbok hittades.
Boken pendlar mellan väldigt seriöst
och uppriktigt, till ganska oseriösa
och roliga delar. Precis som ett
vanligt tonårsliv. I Ruts dagbok får
man veta väldigt mycket, både om
henne själv och hennes tankar om allt

möjligt. Man känner igen sig i hennes
tankar. Jag skulle säga att det är en
ganska unik bok, eftersom att det
varierar från intressen av andra
världskriget till dagens samhälle,
blandat med humor.
- Alicia Haglund 8g

"Prinsessan och mördaren"
Magnus Nordin 2003
Boken handlar om tre personer som
går i åttan. Den är för det mesta
spännande att läsa och den är
lättläst. I varje kapitel så handlar det
om olika personer, t.ex. Theresa,
Teo och Markus.
Theresa är en
tjej som ofta
brukar ”hänga”
med en annan tjej
som heter Lenita.
Lenita är den som
bestämmer över
>>

tjej-gruppen och hon brukar alltid
vara dryg mot andra. Markus brukar
ofta vara med Teo, ibland med Nina
också. Markus kan prata mer privata
saker med Nina än vad han kan göra
med Teo. Teo brukar alltid visa att
han är bättre än alla andra och
brukar alltid vara i slagsmål med
andra. Jag rekommenderar den här
boken för dom som läser ungdomsdeckare och det är en ganska
spännande bok om lögner, vänner,
mördare och allt möjligt.
- Filip Krasnov 8g

"I taket lyser stjärnorna"
Johanna Thydell 2010
En blyg tjej, en partytjej, en sjuk
mamma och en berättelse om liv och
död är huvudingredienserna i
romanen "I taket lyser stjärnorna".
Boken handlar om Jenna och hennes
cancersjuka mamma Liv och hur livet
såg ut för Jenna före och efter Livs
död, hennes kärlek för Sakke, hennes
"vänskap" med
Susanna och
Ullis 'Knullis',
samt känslan
när någon nära
har dött. Under
hela boken så
tittar Jenna på
en dikt hon har
skrivit, det som
är speciellt med

dikten är att den berättar vad hon
tänker göra om mamma dör, 'Om du
dör mamma, då tar jag livet av mig',
står det i dikten.
Dagarna går och man börjar märka en
förändring hos Liv, hon orkar mindre
och mindre, hon börjar yra och säga
en massa osammanhängande ord.
Jenna blir mer och mer orolig för sin
mamma. Efter en tid så blir Liv inlagd
på sjukhus eftersom hennes cancer
bara blir värre och värre, och till råga
på allt detta så blir det jul.
Budskapet är, enligt mig, att man ska
njuta av livet och bry sig om sina nära
och kära. Jag tycker att boken är
väldigt bra och rekommenderar
andra att läsa den.
- Calle Blomér 8g

"Ja jag har mens, hur så?"
Clara Henry 2015
Clara Henry är en youtube-stjärna,
komiker och programledare och har
Nordens största bloggkanal.
Boken handlar om mens och varför vi
inte vågar prata mer om det öppet.
Hon tar även upp vad som händer i
våra kroppar innan, under och efter
mensen.
Budskapet i boken är nog att hon vill
visa att det inte är något fel med
mens eller att prata om det. Det är
natuligt och något som alla kvinnor
får och inte något att skämmas över.
Boken fick i alla fall mig att förstå hur

min kropp fungerar under min mens
och vad som
händer inuti
mig. Det är en
unik bok och
ingen annan
har skrivit om
det ämnet, vad
jag vet.
Jag tycker att
boken är bra och lärorik för att man
får veta mycket nytt som jag inte
visste innan.
- Emma Israelsson 8g

"Kickboxaren"
Maria Björn & Niklas Krog
2013
Den handlar
om en kille
som heter
Eremias, som
bor med sin
mamma och
två småsyskon
i Stockholm.
Han har just
börjat första
året på gymnasiet och är en kille som
är bra i skolan, men har lite problem
med pengar i familjen. Han blir rånad
på sin mobil, blir sparkad och slagen
och vill hämnas. Han blir tipsad om
en kickboxnings-klubb. Han får börja
lära sig hur man försvarar sig. Han
börjar träna där och tycker det är kul,

han blir duktig på det ganska snabbt.
Men han måste betala 1000 kronor
till tränarna. Han börjar på en liten
butik där han städar och står i kassan.
Han tjänar ihop pengar, men inte allt
som han behöver.
Helt plötsligt kommer Robin, som
rånade honom. Kommer han att
använda sina kunskaper på rätt sätt?
Eller kommer hämndbegäret att ta
över? Jag tycker boken var bra,
spännande och lättläst. En bok som
jag tror att många i min ålder vill läsa.
- Cristian Hägler 8g

"En farlig vän"
Ritta Jacobsson 2015
Boken handlar om en kille som heter
Leo, som blev mobbad i sin förra
skola och var tvungen att byta till en
ny. På den nya skolan märker han att
det är en konstig stämning på skolan.
Han blir förälskad i en tjej i sin klass,
Jonna. Han visste inte för tillfället hur
Jonna var som person, men det skulle
han snart få reda på…
Boken är väldigt lättläst tycker jag.
Jag tror alla kan läsa den. Även fast
den är lättläst tycker jag den är välskriven, man får en bild framför sig
hela tiden när man läser den här
boken. Jag tror att det författaren vill
förmedla är att man ska vara noggrann med vilka vänner man väljer.
Det är lätt att en vän drar med dig till
att göra olämpliga saker.
>>

