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MUTANTERNA: EXPERIMENTET av Inger Korsell och Daniel Thollin  Sci-Fi 

 

 

IMPERIETS ARVINGAR: BORTFÖRDA av Oskar Källner och Karl Johnsson  Sci-Fi 

 

 

KEPLER 62 BOK ETT: INBJUDAN av Timo Pavela   Sci-Fi 

 

Ett misslyckat experiment och en grupp barn med djurmutationer. I 
denna actionspäckade hybrid mellan kapitelbok och serieroman 
möts vetenskap och magi – i nutid och framtid. 
Matteo bor utanför Uppsala och går i sjätte klass. Allt hade varit bra 
om det inte var för mobbaren Arvid och det faktum att Matteo har 
fladdermusvingar som växer ut när han blir stressad eller arg. Men 
snart får Matteo större problem än så. Någon bränner ned familjens 
gård och försöker kidnappa honom. Under den dramatiska flykten 
träffar han andra barn med ovanliga egenskaper som också är 
jagade. Men av vem? Och varför? 

Alice och Elias bor med sina föräldrar i ett villaområde utanför 
Uppsala. De lever ett liv som liknar alla andras. Men en kväll 
försvinner mamma, och pappa blir tagen av polisen, misstänkt för 
att vara inblandad. Alice och Elias bestämmer sig för att rädda sina 
föräldrar. De beger sig ut för att leta efter mamma, men de hittar 
någonting helt annat. Bortförda är den första delen science-fiction-
serien Imperiets arvingar. Ett rymdepos som rymmer både 
färgsprakande underverk och dunkla mysterier, fartfyllda äventyr 
och skrämmande möten med det okända. Berättelsen om Alices och 
Elias resa ut i rymden är kort och gott storslagen. 

Ari och hans lillebror Joni lever i ett samhälle präglat av bevakning och 
kontroll. Jorden är överbefolkad och naturresurserna minskar. 
Dessutom är Joni sjuk och Ari gör allt för att få honom på bra humör. 
Ändå är det Joni som lyckas komma över det nya populära datorspelet 
Kepler62. Ett spel där ingen hittills lyckats nå den sista nivån. Rykten 
säger att den som tar sig ända till slutet förs till okänd plats av en 
mystisk organisation för att träna inför ett rymduppdrag. Det går 
snart upp för bröderna att Kepler62 är mycket mer än ett spel. Något 
mycket farligt. Första boken i serien Kepler62. Vågar du trycka på 
play? 
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Del 2 och 3: 

           

 

DET SVARTA REGNET av Stina Nilsson    Fantasy 

 

 

 

Innan 12-åriga Liv föddes så förstördes världen av de onda 
trollkarlarna. Allt som finns kvar är förgiftade landskap, ruiner och 
demonerna som gör människorna sjuka och galna. När en demon tar 
över deras pappas kropp måste Liv hjälpa sin mamma att ta hand om 
huset och sin lillasyster. Hon måste jaga för att få hem mat och se till 
att aldrig få in något giftigt i huset eller gå ut i det svarta regnet. 
Men, det Liv drömmer allra mest om, är att de snart ska ge sig av 
därifrån, för att hitta en plats som sägs vara fri från allt ont. 


