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Martin Widmark och Erik Fichtelius skapar tillsammans en ny
bokserie med fokus på ungas rätt att granska och påverka sin
omvärld. Häng med när en grupp 11-åringar startar en egen

nättidning, som får konsekvenser de aldrig kunnat ana. En bok att
prata om, och inspireras av, för alla som gillar att skriva och skapa

egna berättelser! Femteklassarna Hugo och Maryam är bästa
kompisar och flitiga besökare i Sturebergsskolans skolbibliotek. En
dag bestämmer rektorn att skolan ska spara pengar, biblioteket ska
stängas och bibliotekarien sparkas! Maryam och Hugo drar igång en
namninsamling för att protestera mot beslutet, men trots att flera

hundra personer skriver på händer ingenting. De vuxna i
kommunhuset, på lokalradion och lokaltidningen har inte tid att

lyssna. Tillsammans med Johanna, som också går på skolan, startar
en kompisarna istället Scoopet, en tidning på nätet, och börjar sprida
nyheten om nedläggningen på egen hand. Snart uppmärksammas
gängets nyhet i lokalradion, som ber att få en kommentar ifrån

kommunalrådet, alltså han som styr över pengarna i kommunen. Vad
ska egentligen de sparade pengarna från skolbiblioteket användas

till? Något verkar skumt! En skandal nystas upp och Hugo, Maryam
och Johanna hamnar mitt i en spännande nyhetsrapportering där det



inte alltid är helt lätt att veta vad som är nyheter, sanning eller åsikter
...Den ständigt lika kreative och nyfikne Martin Widmark

(LasseMajas detektivbyrå) har teamat ihop sig med Erik Fichtelius
(journalist). Tillsammans har de tagit initiativ till ett projekt som

riktat till mellanstadieläsare tar upp vad journalistik är, hur man kan
påverka och granska sin omvärld och hur man förhåller sig till

källkritik. En bok att sträckläsa och inspireras av!
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