SBC:s lästips för sommaren 2015
Hcf - böckerna
BROSS, HELENA – Hemlig tjuvgömma (Mini-mysterierna, del fem)
Lättläst deckarserie om barnen Kevin och Dina som är riktigt bara på att lösa
mysterium. En dag hittar de det perfekta spaningsstället bakom skolan, en
trädkoja! En dag får de se två män som närmar sig med spade och plastkasse i
händerna. Männen gräver ner plastkassen nära trädet och försvinner. Kevin och
Dina måste undersöka saken.

FUNKE, CORNELIA – Månskensdraken (Nyutgåva)
Filip vaknar mitt i natten, när fullmånen lyser. Plötsligt prasslar det till bredvid
honom, i sagoboken han nyss läst, och ut ur boken kryper en livs levande drake!
Efter honom jagar en riddare. Båda är mycket små men kampen är på liv och
död. Filip ger sig in i kampen men plötsligt är han också liten och både han och
draken måste fly in i leksaksborgen. Det här är ett spännande äventyr i sann
Cornelia Funke anda som kittlar tanken på att kanske kan fantasi bli till
verklighet...

JENSEN, JØRN - Simon mot Jacob
Simon älskar fotboll och spelar så fort han får en chans. Hans stora idol är Messi.
Men Simons kompis Jakob tycker att Messi bara är LITE bättre än han är. Simon
håller inte med, så de går ut för att spela lite. Då kommer Messi!
Nypon förlag, arbetsmateral finns gratis på förlagets hemsida

LAGERCRANTZ, ROSE – Livet enligt Dunne (Fjärde boken om Dunne)
Det är Dunnes första sommarlov. Hon är på en ö med sin bästa vän Ella Frida medan
pappa ligger på sjukhus efter en trafikolycka. Han ringer varje dag. När samtalen
uteblir blir Dunne orolig, men Ella Frida tröstar och muntrar upp. En dag dyker pappa
upp. Det blir inte som någon hade tänkt sig.

OXENMYR, ÅSA - I målet (Lätt läst nybörjarserie)
Joel spelar innebandy, del tre. Joels lag ska spela match mot Älmhult. Målvakten
Oscar har blivit sjuk och någon annan måste stå i mål. När tränarna frågar bestämmer
sig Joel för att testa. Men det är inte lätt att vara målvakt

SINDT, ULF – Turbo och den mystiske Kilroy (Elfte boken)
Där Turbo och hans kompisar Simon och Olle är händer det alltid något! Nu har de
bestämt sig för att bygga en koja i skogen. Först skaffar de verktyg och plankor och
sedan är det bara att sätta igång. Men när de ska börja bygga kojan har någon flyttat
på plankorna och på marken hittar de en lapp. Den är från någon som kallar sig för
Kilroy. Vem kan det vara?
Nypon förlag, arbetsmateral finns gratis på förlagets hemsida

TIDHOLM, ANNA-CLARA – Min brorsa heter Noa
Och om rasism, sedd genom en 8-årig flickas ögon. Saga bor tillsammans med sin
mamma och sin 16-årige brorsa Noa. En dag kommer Saga och hennes bästa kompis
Anisa på Noa med att spraya ett hakkors. Han säger att nazister är det bästa som finns
och att de hatar såna som Anisa. Dörren till Noas rum är nästan alltid stängd men en
dag ser Saga att väggarna där inne är täckta av hakkors och hon hittar knivar i Noas
garderob.

WIDMARK, MARTIN – Nelly Rapp Häxornas natt (Femtonde boken)
Under påsklovet går Nelly och Valle på kurs på Monsterakademin. Sedan känner de
sig redo att ta sig in i häxmästarens slott där han håller middag. Det påstås att den
häxkunnige greven lurar iväg arga och missnöjda kvinnor till Blåkulla för att förvandla
dem till häxor. Att Nellys och Valles lärare Lena-Sleva finns bland de utvalda
kvinnorna gör det extra dramatiskt.

Hcg - böckerna
ANGERBORN, INGELIN – Gengången
Ellinor ser ett smyckeskrin som är förtrollande vackert i en loppisbod. Det är
guldfärgat med en ballerina som ska dansa när man vrider upp speldosan. Till sin
stora förvåning får Ellinor skrinet gratis av kvinnan i affären. Ballerinan dansar inte
längre men skrinet, med röd sammet och spegelvägg, är ändå det finaste Ellinor
någonsin har ägt. Men snart händer något konstigt i spegeln och vad har skrinet för
koppling till killen på Gengången 1?

BLACK, HOLLY & CLARE, CASSANDRA – Järnprovet (The Iron Trial, del ett)
Callum Hunts pappa har alltid varnat honom för magi. Han har satt upp tre enkla
regler: 1. Lita aldrig på en trollkarl 2. Lyckas aldrig med en uppgift som en trollkarl ger
dig 3. Låt aldrig en trollkarl ta dig med till Magisteriet. Och nu är Call på väg att bryta
alla tre. När Call blir kallad till inträdesprovet till Magisteriet, skolan för magiker, gör
han sitt yttersta för att misslyckas. Han bränner upp papper, gör sönder utrustning och
är otrevlig – allt för att bli utkastad så fort som möjligt. Men vad gör det när han blir
utvald ändå? Och är verkligen Magisteriet så illa som hans pappa alltid har fått honom
att tro? Call kommer snart att upptäcka att allt inte är vad det ser ut att vara och att
den största prövningen ännu ligger framför honom …

KINNEY, JEFF – Det långa loppet (Dagbok för alla mina fans, del nio)
Omåttligt populära Dagbok för alla mina fans, perfekt humorbok får elever på
mellanstadiet. Här avslöjar Greg sanningen om familjens semester. Resan hinner knappt
börja innan problemen tornar upp sig. Men även den värsta mardröm kan förvandlas till
ett spännande äventyr.

KYED KNUDSEN, LINE – Funky är på gång (Första boken)
Nico spelar i ett band med några klasskompisar Umar, Yrsa och, Kira - Nicos före detta
flickvän. Farida är ny i klassen. Nico tycker att hon sjunger bra och är väldigt söt. Han vill
gärna att Farida ska börja i bandet men alla i bandet håller inte med honom.

LILLESTE, LENA – Dödligt misstag (Tommy och Flisen del tio)
Linda börjar i Tommy Flisens klass efter sommarlovet. Hon har ett farligt extraknäck. Efter
att ha bestämt träff på nätet med äldre män rånar hon dem. När Tommy och Flisen en
kväll blir vittne till ett sådant rån inser de att Linda denna gång gett sig på fel person. De
blir indragna i en härva med förgreningar ända upp till regeringsnivå.

MORPURGO, MICHAEL – Den fantastiska katten som försvann
Lily Tregenza bor på en bondgård i en by vid havet i södra England. Året är 1943, men
hennes liv påverkas knappast alls av kriget. Så en dag beordras byborna att flytta från
sina hem. Byn ska bli en övningsplats för de allierade inför D-dagen. En natt rymmer
Lilys katt Tips för att ta sig tillbaka till byn. Lily måste ta sig igenom taggtrådsstängslet
in i den livsfarliga zonen med bomber, vapen och amerikanska soldater, för att leta
efter henne

RIORDAN, RICK – Den röda pyramiden (Kanekrönikan)
Carter & Sadie har inget annat gemensamt än att de har samma föräldrar. Deras
pappa, doktor Julius Kane, är en framstående egyptolog, och deras mamma som var
en känd arkeolog dog under mystiska omständigheter när de var små. Men en kväll
sammanförs de på British Museum av doktor Kane, som berättar om ett
»experiment« som ska ställa saker till rätta för deras familj. Hans planer slår dock
fruktansvärt fel. En explosion frigör en uråldrig ondska den egyptiska guden Set, som
förpassar doktor Kane till glömskan och tvingar barnen att fly för sina liv. Carter och
Sadie måste ge sig ut på ett farligt uppdrag från Kairo till Paris till den amerikanska
sydvästern, för att rädda sin pappa och förhindra Set från att förstöra allt de håller
kärt.

RUSSELL, RACHEL RENÈE – Inte så graciös isprinsessa (Nikkis dagbok del fyra)
Populär tjejserie för mellanstadiet (åk 5-6 och upp) När Nikki får veta att hennes
hemliga kärlek Brandon volontärarbetar på ett lokalt djurhem blir hon inte förvånad.
Han är en sådan söt kille -naturligtvis han vill hjälpa de söta valparna! Men när
Brandon berättar att hemmet riskerar stängning, bestämmer sig Nikki för att göra allt
för att det inte ska hända . . . speciellt inte efter att hon upptäckt en chockerande
hemlighet om Brandon som gör att hålla som djurhemmet öppet nu är viktigare än
någonsin. Med kreativa och finurliga idéer gör Nikki (trots att MacKenzie försöker
sätta käppar i hjulet för henne) allt för att lyckas samla in tillräckligt mycket pengar för
att hjälpa Brandon.

SMITH, DAN – Det största bytet (Är filmad)
Oskari växer upp i en finsk bergsby där alla pojkar inför trettonårsdagen måste
genomgå en rit. Beväpnad med endast pil och båge ska Oskari ensam överleva en natt
i vildmarken. Men ett flygplan skjuts ner över skogen. I det finns USA:s president. Kan
en pojke rädda världens mäktigaste man undan de hänsynslösa terroristerna?

uHc/uHce - böckerna
BAO, KAREN – Uppstigandet (The Dove chronicles del ett)
Femtonåriga Phaet har levt hela sitt liv i en koloni på månen. Hon har knappt sagt ett
ord sedan hennes pappa dog i en olycka för nio år sedan. Hon tar hand om plantorna i
Växthus 22, och håller sig borta från regeringens radar. När hennes mamma aristeras
måste Phaet rädda sina yngre syskon från det förnedrande Skyddsboendet och enda
sättet är att ta värvning i milisen, uppnå hög rang, rädda sina syskon, befria sin
mamma: Det är så planen ser ut, ända tills Phaets logiskt ordnade värld börjar spricka i
fogarna

ERIKSSON STRANDBERG, MOA – Paris, Lola & jag
I Paris på semester med bästisen Lola och hennes mamma. Tretton år gammal och på
väg in i något nytt, nya känslor som pirrar, pulserar, lockar och skrämmer. Överallt i
Paris finns det fallosar. Höga byggnader och torn. Överallt i Paris finns det pojkar.
Pojkar som tittar, ler och kastar slängkyssar. I Sverige finns en mamma som blivit ihop
med en Peter och ska få barn. Och ibland känns det som om man har väntat ett helt
liv på att någon ska se en.

DASHNER, JAMES –I dödensstad (Maze runner del 3)
Thomas har blivit fråntagen allt: sitt vanliga liv, sina minnen och nu sina enda vänner.
Men Thomas fiender vet inte att han har fler minnen av sitt tidigare liv än de tror. Han
minns tillräckligt mycket för att veta att man har ljugit för honom och tillräckligt
mycket för att göra uppror.

DESSEN, SARAH – Du är aldrig ensam
Ruby Cooper förväntar sig alltid det värsta. Då slipper hon bli besviken. Och hennes liv
vänds uppochner när hennes mamma en dag sticker hemifrån och lämnar kvar Ruby i
det fallfärdiga huset de bott i. Ruby vill bo kvar, men eftersom hon är under arton får
hennes storasyster vårdnaden om henne och hon måste flytta dit. Det är bara det att
systern lever ett helt annat liv än Ruby och hennes mamma gjort. Hon har gift sig rikt,
hon bor i ett välbärgat, flott område, och hon skickar Ruby till privatskola. Men hur ska
hon passa in?

PERKINS, STEPHANIE – Anna och franska kyssen
Anna har ett lyckligt liv i Atlanta. Hon har en lojal bästa kompis och är kär i sin
arbetskamrat på biografen, som just har börjat återgälda hennes känslor.
Därför blir hon inte alls förtjust när hennes pappa bestämmer sig för att skicka i väg
henne till Paris för att hon ska gå sitt sista skolår där. Men trots att hon inte kan ett ord
franska lär Anna känna en del coola nya personer, inklusive den snygge Étienne St. Clair,
som snabbt blir hennes bästa vän. Tyvärr är han upptagen och det kanske Anna också är
Kommer ett år av romantiska nästan-stunder avslutas med den franska kyss hon har
väntat på?

RAI, BALI– Rysningar
När Sam möter den rödhåriga Cassie i en snöstorm förändras hans liv för alltid. Cassie
är vacker och modig och Sam kan inte fatta vilken tur han har som fått lära känna
henne. Men Cassie har många hemligheter och snart fångas Sam in i en helt annan
sorts storm, en så märklig att han riskerar att råka mycket illa ut ...

RIORDAN, RICK – Den försvunna hjälten
Olympens hjältar, ett. Tonåringen Jason Grace, som dyker upp i de romerska
halvgudarnas läger, visar sig ha exceptionell styrka och kunskap i strid. Men han kan
inte minnas vem han är eller varifrån han kommer. Hjälten Percy Jackson är försvunnen
och i hans ställe måste Jason ge sig iväg för att rädda världen.

SUSSO, EVA & ERIKSSON STRANDBERG, MOA – 8 saker du aldrig skulle våga
(finns i klassuppsättning på SBC )
Jamila, Lisa, Vick och Kay. Ingen av dem har varit ihop med någon, ingen av dem har
haft sex, knappt hånglat ens. På våren i nian bestämmer de sig för att ge varandra
utmaningar, och utföra dem, oavsett hur omöjligt det känns. Första gången blir det
mest bara pinsamt, som att köpa kondomer och att smyga in i killarnas
omklädningsrum. Andra gången blir det desto värre.
8 saker du aldrig skulle våga är en rolig ungdomsroman om girl power och stark
vänskap, som ifrågasätter de höga krav och regler som omger unga tjejer idag. Boken
belyser både kraven på att vara snygg och sexig, och reaktionerna som tjejerna får när
de anses gå över gränsen, bara genom att bete sig som många killar före dem.

RIGGS, RICK - Miss Peregrines hem för besynnerliga barn
(Filmas med Tim Burton som regissör)
Sextonårige Jacob har p.g.a. omständigheterna kring sin farfars död kommit till en
avlägsen ö utanför Wales kust. Här finns ruinerna av Miss Peregrines hem för underliga
barn. Hans farfar har berättat historier om de här barnen och snart inser Jacob att de
kan ha funnits i verkligheten och att de fortfarande kan vara vid liv.

uHe – engelska ungdomsböcker
COURTENAY, CHRISTINA - New England rocks
När Rain Mackenzie blir relegerad från sin brittiska internatskola tvingas hon som
bestraffning flytta till New England, USA. Hon skrivs in på det lokala gymnasiet, vilket
sugewr och Rain bestämmer sig för att göra det till sitt uppdrag att inte passa in. Vad
hon däremot inte räknat med är att möta Jesse Devlin - Jesse är den hetaste killen Rain
någonsin sett och han spelar gitarr i ett rockband! Det finns bara ett litet problem Jesse har redan en flickvän, en liten miss perfekt Amber Lawrence, som ser ut att
orsaka problem när Rain och Jesse blir vänner. Men vad spelar det för roll? New
England suger ändå, och Rain har redan bestämt sig för att inte stanna i New England så
länge till - Har hon?

GAIMAN, NEIL - The Ocean at the end of the lane
En man återvänder till sin barndoms trakter på den engelska landsbygden. Till en
början har hans biltur inget mål, men snart står det klart vart hans undermedvetna har
fört honom: till en bondgård med en liten ankdamm strax bakom. För länge sedan
bodde familjen Hempstock där: elvaåriga Lettie, hennes mamma och mormor. Märkligt
nog bor mamman och mormodern kvar, lika gamla som de var då för fyrtio år sedan,
men Lettie är borta. Mannen sätter sig på den gröna bänken bredvid dammen och
genast börjar han minnas året då han var sju: hur gruvarbetaren som handlade med
opaler en morgon låg hopsjunken i baksätet på en bil i vägrenen. Död. Och hur Lettie
försvann.

GREEN, JOHN – Paper Towns (Filmas)
Quentin Jacobsen har älskat den iögonenfallande och äventyrslystna Margo på
avstånd i hela sitt liv. Så när hon öppnar fönstret till hans rum och klättrar in i hans liv
igen och övertalar honom att följa med på en genialiskt hämndaktion följer han med.
Efter deras natt tillsammans kommer Quentin till skolan och upptäcker att Margo som alltid varit något av en gåta - försvunnit. Snart upptäcket Quentin att Margo
lämnat subtila, smarta ledtrådar bara för honom. Budskapet är tydligt: Hitta mig om
du kan! Vägen mot gåtans lösning tvingar Quentin att inse att ju närmare han kommer
Margos gömställe desto mindre vet han egentligen om henne. Och kommer han att
hinna fram innan hon försvinner igen?

LU, MARIE– Legend (första delen)
Det som en gång var västra USA är nu Republiken, en nation som ständigt befinner sig i
krig med sina grannar. Femtonåriga June är född i en elitfamilj i ett av Republikens
rikaste distrikt, och hon får sin utbildning i Republikens högsta militära kretsar. Day,
däremot, är född i slummen och är landets mest eftersökta brottsling. Men hans motiv
är kanske inte så illasinnade som de verkar
June och Day är från två olika världar, och det finns ingen anledning till att deras vägar
skulle korsas förrän den dag då Junes bror Metias mördas och Day blir huvudmisstänkt.
Indragen i den ultimata katt-och-råtta-leken kämpar Day för sin familjs överlevnad,
medan June söker hämnd för Metias död. Men så upptäcker June och Day, i en
chockartad vändning, sanningen om vad som har sammanfört dem. Och
hur skrämmande långt deras hemland är berett att gå för att bevara sina hemligheter.

MARION, ISAAC - Warm bodys
R är en zombie. Som en sådan har han inga egna känslor eller minnen. Men om zombier
äter av en människas hjärna återupplever de scener ur den personens liv. R dödar en
ung man och övertar hans kärlek till flickvännen när han bit för bit äter av mannens
hjärna. Upplevelserna av pojkvännens liv förändrar R för alltid. MTM:s
talboksannotation: Postapokalyptisk roman som utspelar sig i Nordamerika och där
perspektivet är zombiens, inte människans. Vi får följa zombien R som till skillnad från
de övriga odöda både kan tänka och tala. I samband med att han äter en människas
hjärna tar han över mannens minnen och känslor, bland annat dennes känslor för sin
flickvän Julie. Han räddar henne från de övriga odöda och de slår följe.

SWINDELLS, ROBERT – Burnout (Lätt läst)
När Josh tänder en eld spelar inget annat någon roll. Det är bara han och lågorna. I just
det ögonblicket. Och känslan av makt.
Men den som leker med elden ...

Trevlig sommar önskar SBC,
Emma Svensson

