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Äppelblom – Nora Roberts 

Äppelodlaren Chase Elliot är lika snygg som framgångsrik men står trots det med båda 

fötterna tryggt på jorden. Från första mötet med Eden, den nya ridläraren på sommarlägret 

intill äppelodlingen, vet Chase att han vill ha henne. Men han märker snart att det krävs 

övertalning och förförelse för att få Eden att öppna sig. Efter sin fars död, och upptäckten att 

han var så gott som ruinerad, investerar Eden sitt lilla arv i ett ridläger för flickor. Eftersom 

hon blivit lämnad av sin fästman tar hon chansen att komma bort från allt och börja om. Men 

hon upptäcker snart att uppgiften att hålla koll på ett gäng tolvåriga hästtjejer inte blir den 

största utmaningen i hennes nya liv ... 

Linje 15 till Rannebergen – Lena Arro, Filippo Vanzo 

- Barn/ungdom 

Det är sent på Halloween, och Arvin hoppar på spårvagnen för att åka hem. Men det 

är något konstigt med vagnen, den stannar inte vid några stationer, inte ens vid 

ändhållplatsen. Istället fortsätter den med full fart vidare motRannebergen, ett 

område där Arvin vet att det inte finns några stationer eller ens räls! 

Det är också något konstigt med de andra passagerarna: Allihop är barn. Varför är de 

ute ensamma så här sent på kvällen? Plötsligt vänder sig alla barnen om och tittar på 

Arvin, och han inser att han befinner sig mitt i en mardröm. Alla barnen har kritvita 

ansikten och stirrande kolsvarta ögon. Ett av barnen, en liten pojke, kommer fram till 

Arvin och lägger en iskall hand i hans. Jag vill berätta en historia för dig , säger han  

SkräckdrottningenLena Arro ger oss kalla kårar, rysliga historier och ond bråd död, 

spökligtillustrerat av Filippo Vanzos suggestiva bilder. 

Hälsningar från havets botten – Christina Lindström 

- Ungdom 

Och så plötsligt, nästan helt utan förvarning, lägger hon en hand runt min nacke och 

pressar sina läppar mot mina. Mitt hjärta slår ursinnigt när vi kysser varandra. Fan vad 

vi kysser varandra. Det är första dagen på gymnasiet och när Fille får se Hanna är det 

som om tiden stannar. Det är ju hon! Som stal hans hjärta och tog det med sig när 

hon flyttade från staden i fjärde klass. Som alltid var smutsig och hade trasiga kläder 

men de mest fantastiska ögon han någonsin sett. Nu är hon tillbaka och Fille faller 

handlöst, igen. Det blir början på en trevande men fantastisk kärlekshistoria som 

bultar av hjärta, sorg och hudlöshet. Och samtidigt pågår det vanliga livet - med 

frånvarande föräldrar, sena festkvällar, promenader i duggregn, mer eller mindre 

genomtänkta hångel, svettiga replokaler och kompisar i trubbel. 



Respekt : en sex bok för killar – Inti Chavez Perez 

- Ungdom 

Hur har man sex första gången? Och första gången, förresten, kan man ha sex första gången 

flera gånger? 

I sin bok Respekt - En sexbok för killar tar Inti Chavez Perez upp frågor om sex ur unga 

tonårskillars perspektiv. Från det första ögonblickets spänning, till att vara ihop under en 

längre tid. Här finns tips om hur man flörtar, hur man hånglar, hur man kysser och hur man 

kan ha sex på flera olika sätt. Här finns också avsnitt om att tappa ståndet, om att komma för 

tidigt, om att vara hetero, homo eller bi, om att komma ut, om varför heterosexualiteten är 

norm och om att lyssna på sina egna och sin partners signaler. 

Respekt är en bok där Inti Chavez Perez sticker hål på en hel del föreställningar och myter om 

killar och deras inställning till sex. Boken är rättfram och ärlig utan några 

omskrivningar. Reviderad och uppdaterad utgåva med bland annat ett nytt kapitel om sex på 

nätet. 

Inti Chavez Perez är journalist, författare och sexualupplysare och han föreläser regelbundet 

om sina böcker. Inti Chavez Perez har även skrivit en bok om sex som riktar sig till nyanlända. 

Sovande jättar – Sylvain Neuvel 

- Science Fiction  

Nyskapande thrillerserie som tagit nätet med storm  

Deadwood, South Daktota. Den lilla flickan Rose cyklar i kvarteren nära sitt hem när marken 

plötsligt försvinner under henne. Hon vaknar upp på botten av en djup grop. Väggarna runt 

henne glöder av mystiska inristningar. Räddningspersonalen som kikar ner i hålet möts av en 

chockerande syn: en liten flicka i en gigantisk hand av metall. Sjutton år senare är mysteriet 

med det bisarra metallföremålet ännu inte löst. Forskarnas teorier och militärens 

undersökningar har inte kunnat förklara det märkliga. Men vissa slutar aldrig att söka efter 

svar. Rose är nu en välutbildad fysiker och leder ett topphemligt team som försöker lösa 

gåtan med handen. De övervakas och intervjuas under arbetet av en anonym förhörsledare. 

Men samtidigt som forskningsteamet successivt närmar sig sanningen hopar sig frågorna: 

Ska handen användas för fredliga syften eller är det ett massförstörelsevapen? Finns det fler 

delar? Och vilka var egentligen här före oss? 

Hjärtlös – Marissa Meyer 

- Ungdom 

Långt innan hon blev Underlandets stora skräck var Hjärter dam bara en flicka som längtade 

efter kärlek. 

Catherine är en av de mest eftertraktade flickorna i hela Underlandet, och dessutom den 

fortfarande ogifte Hjärter kungs särskilda favorit. Men Catherine är inte intresserad. Hon 

drömmer om att öppna ett konditori som ska förse hela riket med ljuvliga bakverk. Men för 



Catherines mamma är något sådant helt otänkbart för någon som ska bli landets nästa 

drottning. 

När Cath går på en bal - där planen är att kungen ska fria till henne - lär hon känna Jest, den 

stilige och mystiske hovnarren. Trots alla risker inleder hon och Jest ett intensivt, hemligt 

förhållande. Men i ett rike som bubblar av magi, dårskap och monster har ödet gjort upp helt 

andra planer för henne... 

Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket – Jonas 

Jonasson 

Allan sitter med vännen Julius på Bali och har nästan lika långtråkigt som strax innan 

han klev ut genom sitt fönster på hundraårsdagen ett år tidigare. Nu väntar ny 

födelsedag. Julius bestämmer sig för att fira sin vän med en luftballongfärd. Allan 

föreslår att de i så fall tar med sig något att dricka, ifall det skulle bli stiltje där uppe i 

luften. 

Det som följer är allt utom stiltje. Vinden och omständigheterna tar vännerna på en 

resa genom all världens galenskap. I centrum för den står kärnvapenkapprustning, 

tuppfäktning världsledare emellan, dumhet och argan list. Längs vägen avverkas Kim 

Jong-un, Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel och en svensk utrikesminister 

som undrar om allt det här händer på riktigt.  

Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket är den fristående 

fortsättningen på Jonas Jonassons succéroman om hundraårige Allan Karlsson. 

Författaren granskar på nytt mänsklighetens alla tillkortakommanden. Han gör det på 

sitt oefterhärmliga sätt, med humor och värme. 

Bra och enkla fystester – Helena Bellardini, Anders Henriksson, 

Michail Tonkonogi 

- Sport/fritid 

Varför testa? Att som tränare eller idrottslärare testa andras fysiska kvaliteter kan ha många 

syften. Det kan vara av värde att se utveckling över lång tid, att utvärdera om en viss åtgärd 

eller förändring i träningen har haft effekt, eller varför inte bara använda ett test som 

motivationshöjande feedback. Urval av tester Detta material som består av ett träningshäfte 

och en webbplats och har tagits fram med boken Tester och mätmetoder som underlag. Ett 

urval av lämpliga tester har gjorts men häftet har också kompletterats med andra tester och 

nyare kunskap. Urvalet av tester har styrts av att målgruppen för häftet i första hand är 

tränare för idrottande barn och ungdomar samt äldre som är under yppersta elit som men vill 

utveckla sig. En utgångspunkt har också varit att testerna ska kunna genomföras utan dyr och 

komplicerad utrustning. Webbplatsen enklafystester.se För att se övningarna på webbplatsen 

behöver du registrera dig med hjälp av koden du hittar i ditt träningshäfte. Sedan har du 

tillgång till filmade övningar med mera.  

Om vi bara kunde byta kroppar med varandra – Johanna Nilsson  



- Ungdom 

Kung B är 17 år och bor i ett källarförråd i Liljeholmen i Stockholm. Utslängd, utfryst, uthängd. 

Det enda han fick med sig hemifrån var ett par korvsmörgåsar från mamma och ett kyligt sms 

från pappa. Förr hette han Bella. Men det var aldrig han. 

 

Queen O har levt under jord i flera år. Hon kommer från Iran och har inte rätt att stanna i 

Sverige. Inget skyddsbehov. Att hennes egen familj har försökt dränka henne och angett 

henne för myndigheterna spelar ingen roll. Hon kommer att tvingas tillbaka. Och i Iran är det 

dödsstraff på att vara som hon, att vara född i fel kropp. 

 

Under några varma, hetsiga sommarveckor får vi följa Kung Bs och Queen Os liv i Stockholm. 

De festar, gråter, älskar, snor plånböcker och hamnar i slagsmål. Hela tiden finns ångesten 

där: Vad ska det bli av oss, varför vill de inte ha oss? Om vi bara kunde byta kroppar med 

varandra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


