När hundarna kommer av Jessica Schiefauer
För ungefär 20 år sedan dödades en ung pojke av nynazister i ett litet samhälle i Sverige.
Den sanna historien ligger till grund för Schiefauers nya bok När hundarna kommer. Men
egentligen är det en bok om kärlek, kärleken mellan tonåringarna Ester och Isak. De
träffas en vårkväll nere vid sjön och drabbas av den där första stora kärleken som gör att
du inte kan tänka på något eller någon annan. Lite i utkanten av berättelsen finns Anton,
Isaks yngre bror. Anton som dras till nynazismen utan att familjen märker det, som rakar
huvudet och köper kängor. En dag sker det fruktansvärda, Anton och en äldre vän har
ihjäl Simon, en 15-årig pojke, de slår och sparkar honom till döds. Världen rämnar, vad
händer med Anton, en 15-årig mördare, vad händer med hans familj, vad händer med
Isak och Esters kärlek? En bok med stora frågor som finns kvar länge efter att du läst
den. Från 13 år.

Hjärtlös av Petrus Dahlin
Maia och hennes föräldrar har precis flyttat från Sverige till New York. Till en stor våning
på Manhattan. Båda Maias föräldrar jobbar väldigt mycket vilket innebär att Maia blir
lämnad mycket ensam i lägenheten. Det kommer privatlärare hem till henne medan de
väntar på att hon ska kunna börja skolan i New York. Det finns ett rum i den stora
lägenheten som Maia inte får gå in i, rummet är låst och både mamma och pappa har
varnat henne för att försöka komma in där. Men en dag blir frestelsen för stor och Maia
går in där. Vad är det för röst hon hör? Och varför säger granntanten alltid att hon
drömmer mardrömmar om henne och att hon hör henne viska? Kuslig berättelse som
passar från 10 år.

Mysteriet i Skuggmyra av Elsie Petrén
Det börjar med ett oskyldigt besök i en antikaffär för kompisarna Marvin och Valle, men
slutar med en jakt på liv och död. När vasen "råkar" gå sönder i antikaffären ger
affärsägaren dem ett förslag som går ut på att istället för att ersätta den mycket dyra
vasen så ska Marvin och Valle skugga en man och försöka ta reda på lite mer om vad
han gör och vem han träffar, det som de får fram ska de rapportera till affärsägaren. Det
verkar ju rätt oskyldigt och dessutom ska de få lite betalt istället för att de ska behöva
betala till henne! Men för Marvin och Valle visar det sig bli ett rent livsfarligt uppdrga,
spännande från första sidan. Från ca 10 år.

Svensk synd av Martin Jern
Otto och hans mamma flyr för elfte gången på fyra år. Flyr från en misshandlande pappa
och man. Överallt hittar han dem och de får fly igen. Kanske blir det annorlunda nu,
kanske kan de stanna i Ryda lite längre tid? Men det lilla samhället Ryda bär på många
hemligheter och för Otto blir varje dag en kamp på många sätt. Oerhört spännande och
gripande bok, passar från 13 år och uppåt.

