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Den viktigaste boken du någonsin kommer att läsa är den  
bok du inte visste innan att du saknade. Så brukar jag tänka 
om böcker. Men, vad är en viktig bok? Om jag frågar hundra 
läsare får jag garanterat lika många svar, eller fler. Varje läsare 
svarar olika beroende på var hen befinner sig här i livet.

För mig, som växte upp i en miljö där litteratur och läsning inte  
var en självklar del av vardagen, är de viktigaste böckerna hittills  
i mitt liv de som fick mig att förstå vilka möjligheter som finns i 
språket, och i berättelsen. Tack vare de böckerna fick jag veta hur 
jag kan uttrycka mig så att andra lyssnar. I böckerna kunde jag 
också se mig själv i andra. Jag tänkte tankar jag aldrig tidigare  
hade tänkt! Just det här var viktigt för mig.

För andra kan den viktigaste boken vara den som låter dig kliva in  
i en annan värld än den egna. Det kan också vara en öppning till  
ett livligt samtal med en kompis.

Den viktigaste boken. Jag ser den som LL-förlagets mål. Vårt 
uppdrag är att förstå hur viktig en bok kan vara för var och en av 
våra läsare, oavsett var de befinner sig. Och oavsett vad de har för 
behov. Den här katalogen hoppas jag ska spegla den förståelsen. 
Någonstans häri ska du hitta boken som är viktig för någon. Om  
du inte gör det – låt oss veta, så ska vi jobba på det till nästa år!

Jag som skriver heter Hanna och arbetar som förläggare på  
LL-förlaget. Jag har förstås världens viktigaste jobb.

Hanna Larsson
Förläggare, LL-förlaget
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LÄTTLÄST
För alla smaker

Lättläst med färgen i behåll
En bok på lättläst svenska har  
ett tydligt innehåll. Språket är 
konkret och vardagligt utan att 
bli färglöst. Böckerna är ofta 
illustrerade, typsnittet är lättläst 
och den grafiska formen är  
tydlig med mycket luft kring  
text och bild.

Läsglädje för alla
Vi vill göra det lättare för dig 
som tycker att det är svårt att 
läsa. Du kanske är dyslektiker, 
du kanske inte är så van vid 
svenska språket eller så finns det 
någon annan anledning till att 
du föredrar lättläst svenska. Vi 
vill ge alla möjlighet att läsa och 
delta i gemenskapen i samhället. 
Alla ska få chansen att uppleva 
läsningens glädje.

LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och  
vuxna – skönlitterärt såväl som fakta. Zlatan- 

biografin på lättläst svenska är lika självklar i vårt  
utbud som succén ”En man som heter Ove”  

eller klassikern ”Anna Karenina”.
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Brett utbud av böcker
Vi ger ut både skönlitteratur och 
fakta. De flesta författare skriver 
direkt på lättläst svenska. En del 
av dem återberättar berömda 
berättelser på ett enkelt språk. 
Andra skriver böcker direkt för 
utgivning på LL-förlaget. 

Provläs och provlyssna
Nu kan du provläsa eller prov- 
lyssna på våra böcker innan du 
köper dem, på ll-forlaget.se.

 
 

Tre nivåer
Böckerna från LL-förlaget 
finns i tre olika nivåer som 
betecknar hur lättläst boken  
är: lätt, lättare och lättast.  
I de lättaste böckerna är det 
bilderna som bär berättelsen.

Här hittar du böcker från  
LL-förlaget
Du kan köpa alla våra böcker  
i vår bokhandel ll-forlaget.se.  
Ett urval av våra böcker finns 
även hos utvalda bokhandlare 
som Akademibokhandeln,  
Adlibris och Bokus. 

SYMBOLFÖRKLARINGAR

 Finns som ljudbok

 Finns som e-bok

VÅRA LÄSARNIVÅER

3 Lätt  2 Lättare  1 Lättast

Läsglädje
för alla!
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MTM – Myndigheten för 
tillgängliga medier
Tanken är att alla ska ha tillgång till litteratur och samhälls- 
information utifrån sina egna förutsättningar. Ett särskilt 
uppdrag är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad 
studielitteratur.

Lättläst
MTM ger ut tidningen 8 Sidor, webbtidningen 8sidor.se och allavaljare.se 
på lättläst svenska. Lättlästa böcker ges ut av LL-förlaget. 

LL-förlaget
Varje år ger LL-förlaget ut cirka 25 böcker på lättläst. Här finns  
både skönlitterärt och faktaböcker. Du hittar och beställer alla titlar  
på ll-forlaget.se. Har du frågor om betalning eller leverans ring 
035-19 75 21 eller mejla till info@isydistribution.se.

Talböcker
Alla som har en läsnedsättning kan låna talböcker på biblioteket  
eller från MTM:s digitala bibliotek Legimus. MTM producerar  
4 000 talböcker per år, allt från skönlitteratur till fackböcker  
och högskolelitteratur. Du hittar talböckerna på legimus.se.

Legimus
Legimus.se är ett digitalt bibliotek som innehåller 110 000 titlar. 
Här finns talböcker, e-text och punktskrift.

Taltidningar
Har du någon typ av läsnedsättning kan du läsa din dagstidning  
som taltidning. MTM ansvarar för att omvandla dagstidningar och  
ett antal kulturtidningar till taltidning. Kontakta prenumerations- 
avdelningen på din dagstidning för att skaffa taltidning.

Punktskrift
MTM producerar böcker, tidningar och högskolelitteratur på punktskrift.
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Taktila bilder och bilderböcker
MTM producerar taktila bilderböcker för barn och vuxna. Det innebär 
att linjer och ytor är upphöjda så att de kan läsas med fingertopparna.

E-textböcker
E-textböcker lånas på bibliotek eller via Legimus av alla som har en 
läsnedsättning. De innehåller digitalt lagrad text som du läser i en 
dator med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller 
punktskriftsskärm.

Litteratur på teckenspråk
På legimus.se finns teckenspråkig litteratur som är utgiven i Sverige. 
Det är främst barn- och ungdomsböcker, men det finns också ett  
litet antal titlar för vuxna. Böckerna är i DVD-format och lånas på  
det lokala biblioteket.

MTM:s egna tidskrifter
Läsliv är tidskriften som tar läsnedsättning på allvar. Den ges ut 
fyra gånger per år och vänder sig till personal på skolor, bibliotek, 
organisationer och privatpersoner. Till samma målgrupp och till 
punktskriftläsare vänder sig Vi punktskriftläsare. Beställ kostnadsfri 
prenumeration på mtm.se.

Läsombud och högläsare
Det finns drygt 5 000 läsombud och högläsare för äldre och för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning.

MTM:s skolwebb
Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger  
och alla andra som arbetar med elever som kan behöva lättläst eller 
talböcker. Gå in på mtm.se/skola.
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Skönlitteratur

Skönlitteratur
Skönlitteratur! Det hörs på ordet  

att det är litteratur skriven för att vara  
skön, för att väcka lust att läsa. LL-förlaget 

ger ut böcker som skrivits direkt för förlaget, 
på lättläst. Men vi återberättar också redan 
utgiven skönlitteratur till lättläst, så att fler 
ska kunna ta del av den litterära mångfalden. 

Vissa böcker finns på två olika språkliga nivåer. 
De är utmärkta att använda till exempel i en 
klass med nyanlända svenskar, där eleverna  

har olika språklig utveckling. 
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Skönlitteratur 

Gudrun Wessnert

Anna-Maria känner tydligt att något är fel, men vet inte vad. Hon 
måste hitta sin man. Hans aska finns i en urna som hon ställt ifrån sig 
någonstans, men hon kan inte minnas var. 

Det blir början på en resa genom Stockholm full av spännande möten: 
Raimon med sin motorcykel, fiolspelaren på Timmermansgatan,  
självaste Jesus på tunnelbanan. Anna-Maria får återuppleva många 
minnen, samtidigt som nuet blir allt suddigare. Var la jag min man? är 
Gudrun Wessnerts varma och humoristiska skildring av demenssjukdom 
så som den upplevs både av den som drabbas och av närstående.

Var la jag  
min man?

NYHET!
”− Men hej! sa fiolspelaren. 
Har du hittat din man?  
− Nej, sa Anna-Maria, han  
är i en urna” 
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Skönlitteratur

Marianne Fredriksson
Återberättare: Malin Lindroth 

Anna, Hanna och Johanna 65 kr

Boken handlar om tre generationer kvinnor. 
Även om kvinnorna har olika förutsättningar 
liknar deras liv varandra. Det här är en varm 
och välskriven släktroman om tre starka 
kvinnor. 

2007 • 127 sidor • pocket
ISBN: 9789170531149 3

PC Jersild
Återberättare: Niklas Darke 

Barnens Ö 95 kr

Reine hade bestämt sig. Han skulle inte åka på 
kollo till Barnens ö. Han ville inte. Han hade 
mycket att fundera över. Vem var hans farsa? 
Varför måste man bli vuxen? Vad händer efter 
döden? 

2014 • 196 sidor • pocket
ISBN: 9789170534775 3

Antologi

De 7 dödssynderna 190 kr

Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri,  
vrede och lättja. De sju dödssynderna har 
lockat och skrämt människor i över tusen år. 
Novellerna i den här samlingen handlar om 
varsin dödssynd.

2011 • 112 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533419 3
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Skönlitteratur

Pelle Olsson

Den blinde taxichauffören 85 kr

I fem skrönor lär Pelle Olsson ut konsten att 
åldras med stil. Bland annat får vi möta Göran 
som tar taxi för att hinna till sina patienter. 
Chauffören är blind och Göran måste peka ut 
vägen.

2013 • 72 sidor • pocket
ISBN: 9789170534331 2

Pelle Olsson

Den sluga svanen och  
andra berättelser 95 kr

I fem skrönor berättar Pelle Olsson om djurens 
konst att lura människor.

2015 • 80 sidor • pocket
ISBN: 9789170535161  2

Gudrun Wessnert
Bild: Måd Olsson-Wannefors 

Det avhuggna fingret 170 kr

Möt folket i de myllrande gränderna i medel- 
tidens Stockholm! Vi får möta guldsmeden 
Didrik, änkan Cecilia och fiskaren Hannu och 
bägarmakerskan Birgitta som tackar himlen för 
männens törst.

2011 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533495 2
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Skönlitteratur

Jenny Berthelius

Drömprinsen 55 kr

När Stefan började på jobbet som vaktmästare 
fick han smeknamnet Drömprinsen. En dag 
inser Elisabet att något förbjudet har hänt. Hon, 
avdelningschefen, är förälskad i vaktmästaren.

2008 • 95 sidor • pocket
ISBN: 9789170531880 2

Tony Samuelsson

Drömmen om Diana 93 kr

Tomas jobbar som spärrvakt i tunnelbanan. 
Han har många vänner, men saknar någon att 
älska. Varje dag ser han Diana, men han vågar 
inte tala med henne. Kärleken finns inte alltid 
där man tror.

2005 • 80 sidor • pocket
ISBN: 9789170530555 2

Gudrun Wessnert
Bild: Emelie Östergren 

Djävulens bröllop 190 kr

Beatrice bor i en fattig by. Där händer inte 
mycket. Tills en dag den stilige herr Asmodeus 
dyker upp. Han är inte som andra. I smyg äter 
han insekter och han kan inte säga ordet god 
utan att må illa…

2013 • 120 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534362  3
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Skönlitteratur

Fredrik Backman
Återberättare: Niklas Darke

En man som heter Ove 110 kr

Det var bättre förr, tycker Ove. Speciellt nu, när 
livet förlorat sin mening. Hans fru har dött och 
han har blivit av med jobbet. Därför har Ove 
bestämt sig - han tänker inte leva längre.

2016 • 178 sidor • storpocket
ISBN: 9789170535383 3

Petra Thorgren
Bild: Kim W Andersson

En krossad vas och  
sju andra historier 150 kr

I gruppbostaden på Liljekonvaljvägen blir alla 
arga ibland. Plötsligt vill man smälla i dörrar, 
kasta saker, skrika och vifta med nävarna.

2016 • 70 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535444 1

Selma Lagerlöf
Återberättare: Malin Lindroth

En herrgårdssägen 85 kr

En gång för länge sedan levde en ung man som 
hette Gunnar Hede. Hans föräldrar vill att han 
studerar flitigt, men det enda han bryr sig om 
är att spela fiol.

2004 • 63 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530074 2
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Skönlitteratur

Johan Werkmäster
Bild: Boel Werner

En naken karl blir söt 130 kr

En sommarnatt ringde det på fröken Laskers 
dörr. Utanför stod en naken karl. Det var 
fröken Laskers granne, herr Jansson. Sedan dess 
träffas de ofta. En dag hamnar han på sjukhus. 
Han har fått diabetes.

2010 • 127 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533372 2

Johan Werkmäster
Bild: Boel Werner

En naken karl firar jul 120 kr

Assar Jansson avskyr att fira jul. Det brukar 
vara väldigt rörigt och stökigt med många 
människor, barn, hundar och katter. Assar  
tänker på hur han ska bära sig åt för att slippa i 
år.

2007 • 94 sidor • pocket
ISBN: 9789170531323 2

Tomas Dömstedt
Bild: Helena Davidsson Neppelberg

Ett barn ska jag ha 150 kr

Marie har en funktionsnedsättning men lever 
ett väldigt bra liv – egen lägenhet där hon bor 
med sin sambo Anders som hon älskar. Men det 
är något som saknas... Ett barn. 

2008 • 104 sidor • inbunden
ISBN: 9789170531910 2
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Skönlitteratur

Johan Werkmäster

Grannen 90 kr

Bengt lever ensam. I huset på andra sidan gatan 
bor en kvinna. Bengt brukar titta på henne 
genom fönstret. Hon är vacker, han skulle vilja 
träffa henne. Hur ska Bengt göra för att lära 
känna kvinnan?

 2013 • 33 sidor • pocket
ISBN: 9789170534393 1

Elsie Johansson
Återberättare: Agneta Klingspor

Glasfåglarna 93 kr

Det var med Doras väska allt började. Nancy, 
som är 13 år, förstår att de vuxna har hemlig-
heter som är hemska och omöjliga att tala om. 

2007 • 128 sidor • pocket
ISBN: 9789170531378 3

Tony Samuelsson
Bild: Amanda Ström

Fluortantens dotter 190 kr

Martin kan inte sluta titta på den vackra 
tandsköterskan Annika. Snart är han förälskad. 
Men Annika varnar honom: - Jag är inte som 
vanliga kvinnor. En berättelse om mörka 
hemligheter och kärlek.

2013 • 77 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534201  2
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Maria får  
Panik 
Malin Aline Palmgren
Bild: Lovisa Sköld

Det här är en rolig vardagshistoria om en tjej som är både sur och lite lat. 
Den är skriven på väldigt enkel svenska, nivå 1, och fungerar därför bra  
i till exempel SFI-undervisning. 

”Lillasyster hoppar på Maria som tog studenten igår. Marias mamma står  
i dörren. Maria är bakfull. Hon har huvudvärk. Mamma säger till Maria 
att hon måste söka jobb nu när skolan är slut. Maria får mer huvudvärk 
när mamma säger så. 

Maria tittar upp i taket. Hon tänker på livet. Mamma har nog rätt.  
Maria borde ta tag i sitt liv. Hon badar tills hon blir alldeles skrynklig.” 

NYHET!
”Alla verkar ha  
en plan i livet. 
Alla utom Maria.”
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Skönlitteratur

Cecilia Davidsson

I huvudet på Sigrid 180 kr

Sigrids man Valter skulle ha fyllt 80 år. Men i 
stället för kalas blev det begravning. Sigrid vill 
bort från huset och det gamla livet. Men vad 
ska barnen säga? De vill att allt ska vara som 
förut...

2010 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533082 2

Jonas Jonasson
Återberättare: Cecilia Davidsson

Hundraåringen som klev  
ut genom fönstret och  
försvann 85 kr

När Allan Karlsson ska fira sin hundrade 
födelsedag är hälsan fortfarande god och 
nyfikenheten större än någonsin. 

2011 • 160 sidor • pocket
ISBN: 9789170533617 2

Martin Engberg

Hemligheten 93 kr

Det här är en berättelse med öppna konflikter 
och hemligheter under ytan. Två bröder, en 
stuga, skumraskaffärer och tjuvfiske. När den 
åldriga modern, familjens matriark, dör strax 
efter sin 90-årsdag ställs allt på sin spets. 
Hemligheten avslöjas.

2017 • 96 sidor • pocket
ISBN: 9789188073174 3
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Skönlitteratur

Elisabeth Olin

I vårens tid 55 kr

Eva drömde om barn, hon drömde om en man. 
Men åren gick, ingenting hände. Varje dag 
tog hon sin hund Tito till parken. En dag stod 
Stefan i rastgården med sin hund Ivra. 

2011 • 107 sidor • pocket
ISBN: 9789170533440 2

Sara Wadell

I samma båt, nivå 2 180 kr

I Iran var Hassan en framgångsrik båtbyggare, 
men i Sverige har han inte ens ett jobb. Hans 
fru däremot har både lärt sig svenska och skaf-
fat ett arbete. Hassan ger jobbet som volontär 
en chans.

2010 • 79 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533181  2

Sara Wadell
Återberättare: Andreas Palmaer
Bild: Beter Bergting

I samma båt, nivå 1 90 kr

Hassan har inget jobb. När han bodde i Iran 
byggde han vackra båtar. I Sverige sitter han 
bara hemma och röker. Men ett oväntat möte 
förändrar allt.

2013 • 59 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534744  1 
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Skönlitteratur

Catharina Ingelman-Sundberg
Återberättare: Mats Wänblad

Kaffe med rån 110 kr

Med sina vänner rymmer Märtha från service-
huset och tillsammans bildar de Pensionärsligan. 
De ska stjäla tavlor värda miljoner, för vem 
misstänker gamla damer med rullatorer?

2013 • 254 sidor • storpocket 
ISBN: 9789170534423  3

Johan Johansson 
Bild: Kim W Andersson

Johans poesi 147 kr

Johan arbetar på daglig verksamhet. Där skriver 
han dikter. Det här är en stark samling texter, 
illustrerade av Kim W Andersson.

2017 • 32 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073358 1

Benny Haag
Bild: Marja Ruta

Inte mer än fullt tack 50 kr

En berättelse om hur det kan vara när både 
farfar och pappa super. Och när sonen börjar 
supa – fast han lovat Gud att aldrig bli likadan 
som sin far. En personlig berättelse av skåde-
spelaren Benny Haag.

2007 • 103 sidor • inbunden
ISBN: 9789170537330  3
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Skönlitteratur

Per Gustavsson
Bild: Anders Weterberg

Kloka kvinnor och  
finurliga flickor 190 kr

Boken innehåller femton fräcka och roliga historier 
om kvinnor. Möt till exempel flickan som fes 
och slapp arbeta, pigan som slutade äta och blev 
rik och den kloka dottern som blev en drotting.

2011 • 75 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170533587 2

Elisabet Fransén, Cecilia Borgkvist
Bild: Lena Sjöberg

Kattvinter 150 kr

Är tre en för mycket? En bok om kärlek, miss-
förstånd och svartsjuka. Personalen på grupp-
boendet får hjälpa Björn, Natalie och Filip att 
lösa problemen.

2008 • 104 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170531897 2

Tony Samuelsson

Katten som inte ville dö 160 kr

Katten som inte ville dö är en enkel och kär-
leksfull berättelse om saknaden efter en katt 
och hur viljan att tro kan sätta igång fantasin.

2015 • 56 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170535277  1
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Skönlitteratur

Imre Kertesz
Återberättare: Johan Werkmäster

Mannen utan öde 65 kr

Den 14-årige pojken György har suttit i 
koncentrationsläger i ett år. Han överlever och 
kommer hem till Budapest. Där vill alla att han 
ska glömma det som hänt. Men György vill och 
kan inte glömma.

2003 • 121 sidor • pocket 
ISBN: 9789170530005  3

David Mohseni

Ligger Sverige i Iran 186 kr

Det här är berättelsen om ett barns traumatiska 
flykt genom Europa. Författaren var 10 år när 
han lämnade tryggheten hos sin familj.  
Fyra år senare kom han som en av många  
ensamkommande flyktingbarn till Sverige.

2017 • 160 sidor • inbunden 
ISBN: 9789188073266 3

Johan Werkmäster

Kär och galen 90 kr

Läsaren bjuds på humor med mycket kärlek. 
Boken består av två delar, där varje del utspelar 
sig under en dag i Leo och Marias liv.

2012 • 80 sidor • pocket 
ISBN: 9789170534119  2
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Ligger  
Sverige  
i Iran
David Mohseni

”Vårt hus låg vid ett berg i Afghanistan. Där bodde jag med min mamma 
och pappa, min storebror Ali, min lillebror och två småsystrar. Utanför 
huset odlade vi vete och majs och opium. Det fanns ingen väg till eller 
från närmaste by som låg tjugo minuters vandring bort. Jag var tio år 
gammal när mitt liv förändrades helt.”

David är på flykt i 4 år innan han kommer till Sverige. I flera år bor och 
jobbar han i en källare i Iran. Som betalning får han mat och sängplats. 
Flera gånger under flykten skadar han sig så illa att han nästan dör. En 
stark överlevnadsinstinkt tar honom igenom umbäranden som ingen 
borde uppleva. Läs Davids starka och personliga berättelse! 

Det här är berättelsen 
om ett barns traumatiska 
flykt genom Europa.

NYHET!
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Skönlitteratur

Jonas Jonasson
Återberättare: Johan Werkmäster

Mördar-Anders 108 kr

Mördar-Anders har suttit i fängelse i nästan 
hela sitt vuxna liv. Tre människor har han 
mördat men nu är det slut. Mördar-Anders har 
bestämt sig för att aldrig mer ta ett liv.

2016 • 136 sidor • mjukband 
ISBN: 9789188073181  2

Reidar Jönsson
Återberättare: Niklas Darke

Mitt liv som hund 85 kr

Allting Ingemar gör blir fel. Även när han 
försöker göra rätt. Han blir för jobbig för sin 
sjuka mamma och han måste flytta till sin 
morbror i Småland. Men han tänker att det 
finns alltid någon som har det värre.

2010 • 128 sidor • pocket 
ISBN: 9789170532825 2

Malin Palmgren
Bild: Lovisa Sköld

Maria får panik 127 kr

Maria är bakfull. Hon har huvudvärk. Mamma 
säger till Maria att hon måste söka jobb nu när 
skolan är slut. Maria får mer huvudvärk när 
mamma säger så. Alla verkar ha en plan i livet. 
Alla utom Maria.

2017 • 48 sidor • inbunden 
ISBN: 9789488073228 1
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Skönlitteratur

Sara Wadell

Noors trädgård, nivå 2 190 kr

Noor är trött på sitt jobb och på sitt liv. Barnen 
har flyttat ut och hennes man Hassan bygger 
sina båtar. Ingen behöver henne längre. Men 
snart börjar Noor drömma märkliga drömmar.

2013 • 80 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534249  2

Sara Wadell
Återberättare: Andreas Palmaer
Bild: Peter Bergting

Noors trädgård, nivå 1 90 kr

Noor har det tråkigt på jobbet. Hennes familj 
behöver henne inte. Hon känner sig ensam och 
ledsen. En dag bestämmer sig Noor för att göra 
fint i området där hon bor. 

2013 • 64 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534751  1

Maria Küchen
Bild: Lena Sjöberg

Nio dagar i Maddes liv 170 kr

En dag står det en drömprins vid fontänen. Han 
heter Jacob och är byggjobbare. Varje dag 
kommer han till parken och äter sin lunch. När 
Madde får veta att han har en flickvän blir hon 
väldigt ledsen.

2009 • 110 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532771 2
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Skönlitteratur

Johan Werkmäster

Olyckan 90 kr

- Er son är tyvärr död, säger polisen till för-
äldrarna. Han dog i en olycka. Några timmar 
senare knackar det på dörren. - Hej, jag är 
hemma nu, säger sonen. Hur är det möjligt? 
Vad har hänt?

2013 • 13 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534386  1

Sara Wadell

När mandelträden blommar,  
nivå 2 186 kr

Leyla ska gifta sig. Det är en stor händelse för 
hennes föräldrar Hassan och Noor. Hassanbör-
jar genast planera ett stort maffig persiskt 
bröllop, med allt vad det innebär. Fristående 
fortsättning på Noors trädgård. 

2017 • 80 sidor • inbunden 
ISBN: 9789188073341 2

Sara Wadell
Återberättare: Andreas Palmaer

När mandelträden blommar,  
nivå 1 93 kr

När Layla ska gifta sig med den svenska mannen 
Jonas blir det en rejäl kulturkrock för deras 
respektive familjer. Ska de kunna enas om hur 
bröllopet ska vara. Svenskt eller persiskt? 

2017 • 64 sidor • inbunden 
ISBN: 9789188073365 1 
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Skönlitteratur

Mats Kempe

Sakerna vi älskade 170 kr

I fem noveller möter vi människor mitt i var-
dagen när livet plötsligt kastas om.” Jag hade 
inte förstått hur allvarligt det var. Inte förrän 
läkaren ringde. Ville jag träffa min pappa måste 
jag resa på en gång.”

2009 • 95 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170533013 2

Marita Jonlos
Bild: Andreas Bylund

På jobbet 9 till 5 170 kr

Fem arbetstagare på ett dagcenter. Arne vill ha 
ordning och reda. Elin träffar en kille och har 
svårt att säga nej. Alice ser de andra gå och fika, 
men ingen frågar om hon vill följa med.

2010 • 115 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170533273 2

Jan Guillou
Återberättare: Johan Werkmäster

Ondskan 65 kr

Erik skickas till internatskolan Stjärnsberg. Änt-
ligen ska han slippa få stryk av farsan. Nu börjar 
hans nya liv. Men de äldre eleverna hatar Erik. 
Skolkamraterna är mycket värre än farsan. 

2006 • 120 sidor • pocket 
ISBN: 9789170532221  2
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Skönlitteratur

Sarah Andersson och Lars Lindqvist
Bild: Helena Davidsson Neppelberg

Ut med hunden,  
Sjöbergs affär, del 1 110 kr

Sjöbergs affär är charmiga vardagsberättelser 
med vuxna i huvudrollerna. Böckerna i serien 
är mycket lättlästa och skrivna av erfarna 
SFI-lärare. 

2014 • 65 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534898  1

Cecilia Lidfeldt, Elisabet Fransén
Bild: Matilda Carlsson

Sista dansen 135 kr

David är personal där Elin bor. Hon tror att hon 
är kär i honom. En kväll är det fest. Då kommer 
Elin på vad hon ska göra. På festen ska hon 
bjuda upp David till sista dansen. Sista dansen 
är speciell.

2004 • 64 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170530173 1

Marianne Fredriksson
Återberättare: Pernilla Gesén

Simon och ekarna 95 kr

Karin är inte Simons riktiga mamma. Men det 
vet inte Simon. Han vet inte heller att han är 
jude. Andra världskriget pågår och många judar 
dödas och måste fly. En bok om vänskap och 
ondska.

2005 • 163 sidor • pocket 
ISBN: 9789170533945 3
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Skönlitteratur

Bengt Martin
Återberättare: Niklas Darke

Sodomsäpplet  57 kr

Joakim, som är 16 år, lever ett dubbelliv: det 
ensamma livet med modern som är på sin vakt, 
och livet med den 10 år äldre Nick. Han tvingas 
in i ohållbara lögner.

2017 • 170 sidor • pocket 
ISBN: 9789188073334  3

Sarah Andersson och Lars Lindqvist
Bild: Helena Davidsson Neppelberg

Ny i butiken,  
Sjöbergs affär, del 3  110 kr

Sjöbergs affär är charmiga vardagsberättelser 
med vuxna i huvudrollerna. Böckerna i serien 
är mycket lättlästa och skrivna av erfarna 
SFI-lärare. 

2014 • 80 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534966  1

Sarah Andersson och Lars Lindqvist
Bild: Helena Davidsson Neppelberg

Bråk i bilen,  
Sjöbergs affär, del 2 110 kr

Sjöbergs affär är charmiga vardagsberättelser 
med vuxna i huvudrollerna. Böckerna i serien 
är mycket lättlästa och skrivna av erfarna 
SFI-lärare. Bråk i bilen är andra boken i serien.

2014 • 64 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170534904  1
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Skönlitteratur

Lena Andersson
Återberättare: Cecilia Davidsson

Var det bra så? 85 kr

Lena Anderssons roman kom ut 1999. Boken 
ger en rå och träffande bild av livet i förorten. 
Den är en rolig och ilsken attack på politiker 
som låtsas att allt är bra.

2013 • 157 sidor • pocket 
ISBN: 9789170534379  3

Johan Werkmäster
Bild: Boel Werner

Stora boken om en  
naken karl 190 kr

Johan Werkmästers omåttligt populära serie 
ges nu ut i en samlingsvolym. I dråplig och 
humoristisk anda lär vi känna herr Jansson och 
hans granne fröken Lasker i tre berättelser.

2014 • 280 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170535031 2

Anton Marklund

Stora Björn 95 kr

Niklas liv är riktigt deppigt. Han har varit med 
om ett rån, och just kommit ut från en anstalt. 
En dag kommer Ramona från socialtjänsten 
på besök. Det blir starten på något nytt – en 
ljusglimt i mörkret.

2016 • 96 sidor • pocket 
ISBN: 9789188073044 3
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Skönlitteratur

Maria Küchen
Bild: Victoria Bergmark

Äntligen bröllop! 180 kr

Hanna och Viktor planerar ett storslaget 
bröllop. När Viktor förlorar jobbet ändras 
planerna. Blir det fiasko nu, eller finns det andra 
sätt att fira bröllop på? Bröllop blir det av 
kärlek, inte av pengar.

2010 • 60 sidor • inbunden 
ISBN: 9789170533136 2

Antologi, urval gjort av Harriet Söderblom och 
Kerstin Linderberg
Bild: Eva Ede

Visst gör det ont 120 kr

Det kan vara svårt och skrämmande att tänka 
på döden. Men ibland kan man finna tröst i ord 
som andra formulerat. Från Karin Boye och Bo 
Setterlind till Evert Taube och Mikael Wiehe.

2008 • 99 sidor • mjukband 
ISBN: 9789170531941  3

Gudrun Wessnert

Var la jag min man? 190 kr

Anna-Maria känner tydligt att något är fel. 
Hon måste hitta sin man. Hans aska finns i en 
urna som hon ställt ifrån sig någonstans, men 
var? En varma och humoristiska skildring av 
demenssjukdom.

2016 • 96 sidor • inbunden 
ISBN: 9789188073112 2
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Skönlitteratur

Mördar- 
Anders
Jonas Jonasson
Återberättare: Johan 
Werkmäster

”Mördar-Anders har suttit i fängelse i nästan hela sitt 
vuxna liv.”
Tre människor har han mördat men nu är det slut. Mördar-Anders har 
bestämt sig för att aldrig mer ta ett liv. Men att misshandla folk kan han 
tänka sig, åtminstone om han får bra betalt. 

”Johan Werkmäster lyckas, i den här förkortade och lättlästa versionen av 
Jonas Jonassons tredje roman, förmedla en mustig komedi med ett bitvis 
drastiskt och dråpligt språk. Det här är en riktigt rolig bok!”  
Pia Lindestrand, BTJ. 
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Skönlitteratur

Selma Lagerlöf
Återberättare: Nils-Olof  Franzén 

Anna Svärd 85 kr

Anna Svärd är den tredje delen i Selma  
Lagerlöfs trilogi om den Löwensköldska  
Ringen. Karl-Artur träffar Anna Svärd och  
de gifter sig. Men i byn finns Thea, som också 
är förälskad i Karl-Artur.

2008 • 142 sidor • pocket
ISBN: 9789170531996  3

Leo Tolstoj
Återberättare: Johan Werkmäster 

Anna Karenina 108 kr

Det här är en av världens mest kända kärleks- 
romaner. Anna Karenina är gift men blir  
förälskad i en greve. Hon vill lämna sin man. 
Men får hon då behålla sin son? 

2004 • 184 sidor • storpocket
ISBN: 9789188073310  3

Klassiker
Vi erbjuder våra läsare möjligheten att läsa en klassiker  

på ett enklare sätt. Språket i våra återberättade böcker 
är betydligt lättare än det i originalboken, men ändå 
varierat och vuxet. Här finns en skattkista av både 

svenska och utländska berättelser!

• •
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Skönlitteratur

Hjalmar Söderberg
Återberättare: Johan Werkmäster 

Den allvarsamma leken 190 kr

Arvid och Lydia blir kära som unga men får 
inte varandra. När de möts tio år senare går 
känslorna inte att styra. Det här är en klassiker 
om den stora kärleken i det tidiga 1900-talets 
Stockholm.

 2016 • 140 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535420  3 

Émile Zola
Återberättare: Johan Werkmäster 

Brottslig kärlek 65 kr

Det här är en spännande roman om otrohet och 
hat, kärlek och skräck, liv och våldsam död. 
Författaren Émile Zola skrev berättelsen om 
Thérèse Raquin i slutet av 1800-talet, men den 
känns ändå modern. 

2010 • 112 sidor • pocket
ISBN: 9789170533365 2

Fjodor Dostojevskij
Återberättare: Johan Werkmäster 

Brott och straff 108 kr

Den unge Raskolnikov är en fattig student i 
1800-talets Sankt Petersburg. När han inte har 
råd att betala hyran planerar han att begå ett 
fruktansvärt brott. 

2007 • 199 sidor • storpocket
ISBN: 9789170530975  3
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Skönlitteratur

F. Scott Fitzgerald
Återberättare: Johan Werkmäster

Den store Gatsby 95 kr

Det är 1920-tal i USA. Nick flyttar till ett rikt 
område utanför New York. Granne med Nick 
bor en märklig man som kallas för Den store 
Gatsby. Han har fantastiska fester. Men vem är 
han? 

2014 • 128 sidor • pocket
ISBN: 9789170534942   3

August Strindberg
Återberättare: Busk Rut Jonsson
Bild: Fereshteh Fazeli 

Fröken Julie 180 kr

Fröken Julie älskar att dansa. Ingen man dansar 
som Jean, faderns betjänt. Men får fröken Julie, 
grevens dotter, dansa med en betjänt? Det här 
är en av världens mest spelade pjäser.

2006 • 87 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533860  3

Selma Lagerlöf
Återberättare: Busk Rut Jonsson 

Gösta Berlings saga 93 kr

Gösta Berling har förlorat sitt arbete som präst. 
Han älskar brännvinet för mycket. Hos den 
mäktiga majorskan på Ekeby lever Gösta med 
de andra kavaljererna.

2008 • 191 sidor • pocket
ISBN: 9789170532009  3
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Skönlitteratur

William Shakespeare
Återberättare: Pamela Jaskoviak 

Hamlet 190 kr

Det är en svår tid för prins Hamlet. Hans far 
dör, han anklagas för att vara galen och hans 
älskade Ofelia drunknar. Hamlet vet inte om 
han vill fortsätta leva. Världens mest berömda 
pjäs!

2014 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535000  3

August Strindberg
Återberättare: Busk Rut Jonsson/Cecilia Davidsson 

Hemsöborna 93 kr

Hemsöborna är en av Strindbergs mest älskade 
böcker. Den berättar om livet förr i tiden, om 
skärgårdens folk i glädje och sorg, i vardag och 
fest.

2012 • 175 sidor • pocket
ISBN: 9789170534270 3

Selma Lagerlöf
Återberättare: Gerd Karin Nordlund 

Herr Arnes penningar 93 kr

Kistan med silverpenningar kommer en gång 
att bli herr Arnes olycka. De kommer bli hans 
död, säger folket. Berättelsen är full av spöken 
och mördare, någon gång för länge sedan.

2009 • 75 sidor • pocket
ISBN: 9789170532894 3
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Skönlitteratur

Vilhelm Moberg
Återberättare: Cecilia Davidsson 

Invandrarna 190 kr

Hundratusentals fattiga människor invandrar 
till Nordamerika varje år, i mitten av 1800-talet. 
Karl Oskar och Kristina är några av dem.  
De tar sig till Minnesota där den bästa marken 
ska finnas. 

2016 • 220 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073105  3

Charlotte Brontë
Återberättare: Malin Lindroth 

Jane Eyre 85 kr

Jane får det svår när föräldrarna dör. Men hon 
vägrar att leva fattig och lydig. Hon vill 
bestämma själv över sitt liv. Hon tar plats som 
lärare på gården Thornfield och blir kär i 
ägaren herr Rochester.

2004 • 152 sidor • pocket
ISBN: 9789170533501 2

Selma Lagerlöf
Återberättare: Agneta Klingspor

Jerusalem 85 kr

Året är 1896. En rik släkt bor i Dalarna. De äger 
en stor gård, men fiendskap förföljer dem. Flera 
av sönerna går med i en väckelserörelse och 
emigrerar tillsammans med andra bönder till 
Jerusalem.

2008 • 198 sidor • pocket
ISBN: 9789170532092  3
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Skönlitteratur

Selma Lagerlöf
Återberättare: Johan Werkmäster

Julrosen 65 kr

Varje julnatt förvandlas Göingeskogen till en 
underbar lustgård med de mest sällsynta 
blommor och växter. I Julrosen möter vi 
dödgrävare och dödskallar, ett myller av djur, 
och inte minst Selma själv.

2008 • 64 sidor • pocket
ISBN: 9789170532634 1

Alexandre Dumas
Återberättare: Johan Werkmäster

Kameliadamen 50 kr

Den vackra flickan Marguerite är älskarinna till 
flera rika män. Den unge studenten Armand 
blir kär i henne. Men Armands far vill stoppa 
deras möten. Armand och Marguerite får 
kämpa för sin kärlek.

2003 • 127 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451858 3

Selma Lagerlöf
Återberättare: Malin Lindroth

Kejsarn av Portugallien 65 kr

Det är en vacker och sorglig berättelse om Jan i 
Skrolyckas kärlek till sin dotter Klara Fina. När 
hon måste resa till Stockholm blir Jans saknad 
för svår. Han älskar sin dotter så mycket att han 
blir galen.

2008 • 158 sidor • pocket
ISBN: 9789170532146  3
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Skönlitteratur

Ivar Lo-Johansson
Återberättare: Johan Werkmäster

Kungsgatan 95 kr

En klassisk roman om livet i Stockholm på 
1920-talet. Adrian vet inte vad han ska göra med 
sitt liv. Han känner sig mer som en arbetare 
från staden än en bondson från landet.

2015 • 151 sidor • pocket
ISBN: 9789170535208  3

Selma Lagerlöf
Återberättare: Cecilia Davidsson

Körkarlen 65 kr

Klädd i en lång svart kåpa med luva åker 
Dödens körkarl runt i sin skrangliga kärra. I sin 
hand håller han en rostig lie. Ikväll ska han 
besöka den sjuka syster Edit och befria hennes 
själ från livets fängelse.

2008 • 101 sidor • pocket
ISBN: 9789170532108 2

D H Lawrence
Återberättare: Johan Werkmäster

Lady Chatterleys älskare 190 kr

Lady Chatterley är ung och ledsen för att 
hennes man sitter i rullstol och inte kan älska 
med henne. Ibland ville Constance helst dö.  
Så träffar hon Skogsvaktaren Mellors. Då blir 
hennes problem värre.

2015 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535123  3
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Skönlitteratur

Charles Dickens
Återberättare: Johan Werkmäster

Lysande utsikter  95 kr

Pip bor i en liten by i England. Han är en fattig 
pojke utan föräldrar. Meningen är att han ska 
bli smed och gifta sig med någon i byn. Men 
plötsligt blir Pip rik. Kan kärlek och pengar 
förändra en person? 

2011 • 208 sidor • pocket
ISBN: 9789170535215  3

Selma Lagerlöf
Återberättare: Nils-Olof  Franzén

Löwensköldska ringen och  
Charlotte Löwensköld 85 kr

General Löwensköld har en dyrbar ring som är 
värd lika mycket som en hel gård. När han dör, 
begravs han med ringen på fingret. Del 1 och 2  
i en trilogi.

2008 • 198 sidor • pocket
ISBN: 9789170531989  3

Per Anders Fogelström
Återberättare: Werkmäster, Säll

Mina drömmars stad +  
Barn av sin stad 140 kr

Huvudpersonen Henning kommer till  
Stockholm för att söka arbete. I början har  
han det svårt och får arbeta hårt. Sakta men 
säkert får han det bättre.

2014 • 252 sidor • pocket
ISBN: 9789170535017  3
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Skönlitteratur

Per Anders Fogelström
Återberättare: Johan Werkmäster

Minns du den stad +  
I en förvandlad stad 140 kr

Huvudperson är Emelie som sliter hårt för att 
hålla ihop familjen. Det blir krig ute i världen, och 
hungersnöd och storstrejk i Sverige. Staden växer 
allt mer. och framtiden börjar ljusna för många.

2014 • 252 sidor • pocket
ISBN: 9789170535024  3

Moa Martinsson
Återberättare: Cecilia Davidsson 

Mor gifter sig 95 kr

”Nu ska du säga pappa, Mia, sa mor. Men jag sa 
farbror länge efteråt. Jag lärde mig aldrig tåla 
honom.” I sin klassiker Mor gifter sig skildrar 
Moa Martinsson kvinnornas värld i en hård tid, 
i slutet av 1800-talet.

2014 • 160 sidor • pocket
ISBN: 9789170534836   3

Homeros
Återberättare: Erik Eriksson

Odysséen 110 kr

Kung Odyssevs har krigat. Nu är han på väg 
hem. Men resan hem tar 10 år. Under den tiden 
hinner mycket spännande hända honom. I den 
här boken kan du läsa om alla hans fantastiska 
äventyr!

2012 • 157 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533891  3
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Skönlitteratur

William Shakespeare
Återberättare: Malin Lindroth
Bild: Eva Ede

Othello 150 kr

Othello spelas om och om igen i hela världen. 
Det är en berättelse som tar upp svåra känslor 
som skuld och heder, hämnd och avundsjuka.

2008 • 117 sidor • inbunden
ISBN: 9789170531958 2

Matteo Bandello
Återberättare: Ingamaj Beck
Bild: Eva Ede

Romeo och Julia 110 kr

Romeo träffar den vackra Julia på en maskerad-
bal. Det unga paret blir genast häftigt förälska-
de i varandra. Men Romeos och Julias familjer 
är gamla fiender.

2014 • 86 sidor • pocket
ISBN: 9789170534911  3

August Strindberg
Återberättare: Cecilia Davidsson

Röda rummet 190 kr

Röda Rummet, Strindbergs stora genombrott, 
är känd för sina Stockholmsskildringar men 
också för satiren och den humoristiska skild-
ringen av Arvid Falks vänner och bekanta.

2012 • 200 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534096  3
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Skönlitteratur

Frans G Bengtsson
Återberättare: Håkan Boström
Bild: Knut H. Larsen

Röde Orm  110 kr

En riktig äventyrsroman med vikingar som 
slåss, super och plundrar precis som riktiga 
vikingar ska...

2016 • 223 sidor • pocket
ISBN: 9789188073143  3

Arthur Conan Doyle
Bild: Andersson, Kanarp, Larsson 

Sherlock Holmes  230 kr

Sherlock Holmes är världens bästa och mest 
berömda detektiv. Med sin skarpa hjärna och 
sin vän doktor Watson kan han lösa vilket brott 
som helst. Nu får tre av novellerna nytt liv i 
tecknade serier.

2013 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534300 2

P H Lovecraft
Återberättare: Bergting, Östergren, Tapia

Skräcken i Dunwich och  
andra berättelser 230 kr

I bokserien Tecknade klassiker, tolkar några av 
Sveriges främsta serietecknare spänningsklassiker 
till serieformat. Den här boken innehåller fyra 
av H P Lovecrafts mest kända berättelser.

2014 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534874 2
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Skönlitteratur

Charles Dickens
Återberättare: Johan Werkmäster
Bild: Kalle Johansson

Spökhistorier vid jul 180 kr

Det är julafton och mörkret sänker sig över 
Londons gator. Den elake och snåle gubben 
Scrooge sitter på sitt kontor och fryser. Han 
hatar julen.

2009 • 89 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532955 2

Jane Austen
Återberättare: Pernilla Gesén

Stolthet och fördom 85 kr

Familjen Bennet bor på ett trivsamt gods i södra 
England. Herr och fru Bennet vill gärna se att 
de fem döttrarna gifter sig med respektabla och 
rika män för att trygga sin framtid.

2008 • 143 sidor • pocket
ISBN: 9789170533686  3

Återberättare: Marie-Louise Ramnefalk
Bild: Fereshteh Fazeli

Tusen och en natt – 1 185 kr

Det här är en samling sagor från sidenvägen. 
Säkert känner du till historierna Aladdin och 
den underbara lampan och Ali Baba och de 
fyrtio rövarna. Här återberättade till lättläst. 

2004 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789189042506 3
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Skönlitteratur

Bram Stoker
Återberättare: Johan Werkmäster

Dracula 95 kr

Jonathan ska sälja ett hus till en greve i  
Transsylvanien. Men han blir varnad för att  
åka dit. Greve Dracula jagar människor om 
natten och dricker deras blod. Han är vampyr. 
Många människor dör. 

2004 • 102 sidor • pocket
ISBN: 9789188073303  3

Vilhelm Moberg
Återberättare: Cecilia Davidsson

Utvandrarna 190 kr

Möt Karl Oskar, Kristina, Ulrika och alla de 
andra som hoppades att livet skulle bli bättre 
i Amerika. Resan över havet är lång och svår. 
Många blir sjuka och alla når inte fram.

2015 • 220 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535291   3
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Nyheter på lättläst svenska

Håll dig uppdaterad
Häng med i nyhetsflödet. 8 sidor 
är en lättläst nyhetstidning som 
kommer ut en gång i veckan. Här 
får du koll på vad som händer i 
samhället, inrikes och utrikes.  
Läs det senaste inom sport och 
kultur. Våra journalister väljer  
ut veckans viktigaste händelser 
och skriver nyheterna på lättläst 
svenska. Bokstäverna i 8 Sidor är 

lite större än i en vanlig tidning. 
Meningarna är kortare och vi  
har inga svåra eller ovanliga ord.  
I 8 sidor får du veta vad som 
hänt, var det har hänt och varför 
det har hänt.

Gratis provnummer
Gå in på 8sidor.se och beställ ett 
gratis provnummer eller teckna 
en prenumeration.
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Sara Lövestam

Bedragaren 95 kr

Livet som papperslös i Sverige är svårt och 
ensamt. Privatdetektiven Kouplan, från  
Flicka försvunnen, samlar burkar och saknar 
sin familj hemma i Iran. Men så dyker det  
upp ett nytt uppdrag!

2016 • 121 sidor • pocket
ISBN: 9789170535338  3

Mari Jungstedt
Återberättare: Åsa Sandzén

Den du inte ser 93 kr

När dimman lättar hittas en kvinna mördad på 
stranden. Hon har blivit ihjälhuggen med en 
yxa. Så hittas en kvinna till mördad. Vem blir 
nästa offer? Boken finns också som film.

2009 • 160 sidor • pocket
ISBN: 9789170533006   2

Spänning
LL-förlaget har återberättat många spännande deckare 

av välkända och aktuella författare som Henning Mankell, 
Håkan Nesser och Camilla Läckberg. Här finns även 

spänningsböcker skrivna direkt för LL-förlaget.

••
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Skönlitteratur

Mari Jungstedt
Återberättare: Niklas Darke

Den farliga leken 93 kr

För bara ett år sedan levde Agnes och Jenny 
likadana liv som vanliga skolflickor på Gotland. 
Men allt förändrades när de träffade mode- 
fotografen Markus Sandberg.

2011 • 168 sidor • pocket
ISBN: 9789170533426   3

Edgar Allan Poe
Bild: Hellgren, Furumark, Skogäng, Göransson

Den svarta katten och  
andra berättelser 230 kr

När E. A. Poes berättelser gavs ut i mitten av 
1800-talet väckte de sensation. Han var den 
förste skräckförfattaren. Nu får berättelserna 
nytt liv som tecknade serier.

2013 • 88 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534454  2

Håkan Nesser
Återberättare: Johan Werkmäster

Det fruktansvärda 93 kr

”Jag ska berätta om det som hände sommaren 
1962 när jag var fjorton år. Det var en höjdar- 
sommar innan Det Fruktansvärda hände.”  
En bearbetning av Kim Novak badade aldrig  
i Genesarets sjö.

2000 • 139 sidor • pocket
ISBN: 9789170532016   3
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Skönlitteratur

Hans Rosenfeldt, Michael Hjort
Återberättare: Johan Werkmäster

Det fördolda 85 kr

Sebastian Berman, före detta polispsykolog,  
förlorade fru och barn i tsunamin. Sedan dess  
är inget sig likt. När han stöter på gamla kollegor 
från polisen blir han indragen i deras utredning. 

2012 • 224 sidor • pocket
ISBN: 9789170533884   3

Robert Louis Stevenson 
Återberättare: Niklas Darke

Dr Jekyll och Mr Hyde 93 kr

Advokat Utterson oroar sig för sin gode vän dr 
Jekyll. Varför har han skrivit ett så underligt 
testamente? Och varför är han så hemlighets-
full? Sanningen visar sig vara fruktansvärd. 

2010 • 101 sidor • pocket
ISBN: 9789170533334   3

Håkan Nesser 
Återberättare: Johan Werkmäster

Döden och kärleken i Kumla 85 kr

Håkan Nesser är en av Sveriges mest omtyckta 
författare. Det här är Johan Werkmästers bear-
betning av Och Piccadilly Circus ligger inte i 
Kumla.

2012 • 144 sidor • pocket
ISBN: 9789170533730    3
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Skönlitteratur

Martin Palmqvist

Fallet Anna Frid 95 kr

Anna Frid är skolans Lucia. En populär 18-åring 
med allas ögon på sig. När hon hittas död 
utanför sitt hem en finns det många möjliga 
mördare. Ett klassiskt mordmysterium med 
oväntad upplösning.

2016 • 101 sidor • pocket
ISBN: 9789170535352   2

Sara Lövestam

Flicka försvunnen 95 kr

Kouplan har flytt från Iran. Han är ung, arbets-
lös och fattig. Och smart. Han lägger ut en 
annons där han skriver att han är detektiv.  
Efter tre veckor får Kouplan ett mejl: Min  
dotter har försvunnit.

2015 • 90 sidor • pocket
ISBN: 9789170535130   3

Bodil Mårtensson

Glasets hemlighet 65 kr

Annelie Bendelin är journalist. Hon söker nå-
got spännande att skriva om. Av antikhandlare 
Gerner får hon låna ett champagneglas. Gerner 
berättar en historia om glaset. Dagen efter blir 
Gerner mördad.

2004 • 110 sidor • pocket
ISBN: 9789170530296  2
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Skönlitteratur

Henning Mankell
Återberättare: Johan Werkmäster

Handen 95 kr

När kommissarie Wallander gick omkring 
bland höstlöven snavade han plötsligt på något 
som stack upp ur gräset. Var det en trasig kratta 
eller rot? Nej, det var skelettet av en hand.

2014 • 93 sidor • pocket
ISBN: 9789170534959   2

Henning Mankell
Återberättare: Johan Werkmäster

Hugget & Sprickan 65 kr

Vad håller på att hända i Sverige? Wallander 
tycker att våldet har ökat och blivit råare. En 
dag hittar Wallander sin granne skjuten. 
Wallander får äntligen prova på att jobba som 
kriminalare.

2006 • 127 sidor • inbunden
ISBN:  3

Lars Kepler
Återberättare: Johan Werkmäster

Hypnotisören 93 kr

För tio år sedan lovade Erik Maria Bark att 
aldrig mer hypnotisera någon. Något gick fel, 
en patient i hans hypnosgrupp hade försökt ta 
livet av sig. Men nu tvingas Erik Maria Bark att 
bryta sitt löfte.

2010 • 216 sidor • pocket
ISBN: 9789170534225   3
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Invandrarna
Wilhelm Moberg
Återberättare: Cecilia Davidsson

Nu kommer uppföljaren till Utvandrarna. Karl Oskar 
och Kristina ska till Minnesota för att få en bit mark. 
Men vägen dit är lång och svår. En lättläst klassiker 
som kommer hålla länge.
Den 23 juni år 1850 kommer ett skepp från Sverige fram till hamnen  
i New York. Ombord finns Karl Oskar, Kristina, deras tre barn och  
många fler. Men invandrarnas resa är inte slut. Sexton svenskar fortsätter 
tillsammans till Minnesota, där den bästa marken ska finnas. Vägen  
till Minnesota kostar både pengar och liv. Och när invandrarna äntligen  
kommer fram är det inte långt kvar till den hårda vintern. Cecilia  
Davidsson har återberättat Invandrarna, liksom hon gjorde med  
Utvandrarna. Språket är enkelt, men målande. 

”Romanens handling är i Cecilia Davidssons bearbetning nedskuren, prosan 
har förenklats till kortare meningar med färre bisatser och typografiskt 
ordnats i kortfattade stycken för att öka läsbarheten. Mobergs unika 
litterära stämma bibehålls dock omsorgsfullt dramat igenom.”  
Kristoffer Flensmarck, BTJ. 

NYHET!
Mobergs klassiker har 
bearbetats till en mer 
lättläst utgåva.
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Skönlitteratur

Sara Lövestam

I skuggorna 93 kr

I en villa i Bromma bor en kvinna, som miss-
tänker att hennes man, Håkan, är otrogen. 
Ett rutinuppdrag för en detektiv men ju mer 
Kouplan upptäcker, desto mer förstår han att 
detta handlar om något helt annat. Något värre.

2017 • 140 sidor • pocket
ISBN: 9789188073327   2

Camilla Läckberg
Återberättare: Åsa Sandzén

Isprinsessan 93 kr

Det är vinter i Fjällbacka och väldigt kallt. I ett 
badkar sitter vackra kvinnan Alexandra Wijkner. 
Hon har få vänner och många hemligheter. 
Hennes hud är blåaktig och blodet på handle-
derna har stelnat.

2007 • 239 sidor • pocket
ISBN: 9789170531361   3

Lena Arro

Jag heter död 95 kr

Skräcknovellerna från Lena Arros tidigare 
böcker Döden i pizzan och Luckan i golvet gör 
här sällskap med tre nyskrivna berättelser.

2015 • 232 sidor • pocket
ISBN: 9789170535284   2
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Skönlitteratur

Sjöwall & Wahlöö
Återberättare: Johan Werkmäster

Mannen på taket 93 kr

Nyman hann inte skrika. Det tunga svärdet 
träffade honom över munnen. Läpparna 
trasades sönder och tänderna krossade. Polisen 
Gunvald Larsson med kollegor måste gripa den 
farlige mannen.

2005 • 120 sidor • pocket
ISBN: 9789170530562   3

John Ajvide Lindqvist
Återberättare: Nils Darke

Människohamn 93 kr

När Anders femåriga dotter Maja försvinner fal-
ler hans liv samman. Nersupen och förtvivlad 
flyttar han ut till Domarö där han bodde varje 
sommar som barn. Och där Maja försvann.

2010 • 288 sidor • pocket
ISBN: 9789170533143  3

John Ajvide Lindqvist
Återberättare: Nils Darke

När de döda vaknar 85 kr

Det är värmebölja i Stockholm. Ett elektriskt 
fält svävar över staden, lampor går inte att 
släcka, kaos hotar. Plötsligt börjar döda 
människor att leva igen. De stiger upp från 
gravarna.

2008 • 204 sidor • pocket
ISBN: 9789170532115  3
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Skönlitteratur

Johan Theorin
Återberättare: Agneta Klingspor

Skumtimmen 93 kr

När sexårige Jens försvinner i dimman på 
Öland lämnar han inga spår efter sig. I dagar 
och veckor letar polisen efter honom. Tjugo år 
senare dyker Jens sandal upp i ett paket. Lever 
han?

2009 • 222 sidor • pocket
ISBN: 9789170533044  3

Henning Mankell
Återberättare: Johan Werkmäster

Pyramiden 93 kr

En tidig morgon i december störtar ett litet 
flygplan nära Ystad. Dagen efter dör två damer i 
en sybehörsaffär. Sedan dör en knarklangare. 
Hur hänger allt ihop, undrar Kriminalinspektör 
Wallander.

2007 • 137 sidor • pocket
ISBN: 9789170531798  3

Camilla Läckberg
Återberättare: Åsa Sandzén

Predikanten 85 kr

Patrik Hedström vid Tanumshedes polis ställs 
inför ett fall som kan hänga ihop med händelser 
från förr. En Predikant gjorde underverk i 
trakten. Sjuka människor blev friska när han 
lade sina händer på dem.

2010 • 211 sidor • pocket
ISBN: 9789170533303  3
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Skönlitteratur

Åke Edwardson
Återberättare: Johan Werkmäster

Vintermord 30 kr

Winter stod i den döda kvinnans lägenhet och 
tittade på hennes ansikte. Det såg nästan ut som 
om hon log. Kanske mindes hon sin mördare? 
Tre mörka kriminalromaner av Åke Edwards-
son.

2006 • 116 sidor • pocket
ISBN: 9789170530647  2

Malin Lindroth

Vampyrkärlek 85 kr

Det är en historia som handlar om vampyrer 
och hat men också om längtan och kärlek. På ett 
härbärge återförenas en mor och en dotter. De 
har varit skilda åt i 150 år! Nu har de en del att 
prata om.

2009 • 122 sidor • pocket
ISBN: 9789170533020 2

John Ajvide Lindqvist
Återberättare: Niklas Darke

Vampyren i Blackeberg 85 kr

Det finns en mördare i Blackeberg där Oskar 
bor. Alkisar och unga pojkar dör, alla offren är 
tömda på blod när de hittas. Oskar får en ny 
kompis Eli. Hon är söt men underlig, med ögon 
som en katt.

2006 • 224 sidor • pocket
ISBN: 9789170530821  3
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Unga läsare 

Unga läsare
Här hittar du böcker som kan väcka  

läslusten hos unga läsare! Vi har annars  
främst nyskriven litteratur om unga, för unga. 

Titta också under rubriken Fakta. Där finns 
många faktaböcker om sport, kroppen,

samhälle, historia och mycket annat som  
kan passa yngre läsare. Missa inte heller den 
lättlästa boken Jag är Zlatan, under rubriken 
Biografier. Boken har nått ut till många unga 

som aldrig tidigare läst en bok.
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En riktig 
match
Niclas Krog och
Maria Björn

Bok 3: Slutkampen
Eremias tränar inför sin  
första riktiga match. Mycket 

står på spel och han måste fokusera. Vi möter ungdomar med vanliga liv 
och problem, och med kickboxning som passion. 

Bok 1: Kickboxaren 
När Eremias börjar med kickboxning i en klubb blir han bättre på att slåss. 
Men hur ska han använda det han lärt sig? Han får bara boxas för att 
försvara sig. Om Eremias slår Robin blir han avstängd för alltid.

Bok 2: Fightern 
Irina lever för två saker; sin 
lillasyster och kickboxning. Hon 
drömmer om att gå en riktig 
match men det får hon inte förrän 
hon lärt sig att kontrollera sin 
ilska. En fristående fortsättning  
på Kickboxaren. 

Böckerna tar 
upp frågor om 
våld, stölder, 
rätt och fel.
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Unga läsare 

Simonette Schwartz

Bortgift 2. Det nya landet 190 kr

Jino har inte varit i sina föräldrars hemtrakter 
Kurdistan sedan han var liten. Först ville han 
knappt åka. I byn får han lära han känna sina 
släktingar, och veta hemligheten om sin pappa. 
Och så träffar tjejen Alin.

2014 • 115 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534881  2

Simonette Schwartz

Bortgift 190 kr

Jino har inte varit i sina föräldrars hemtrakter 
Kurdistan sedan han var liten. Först ville han 
knappt åka. I byn får han lära han känna sina 
släktingar, och veta hemligheten om sin pappa. 
Och så träffar han tjejen Alin.

2013 • 115 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534430  2

Carin Svensson

Av samma blod 190 kr

Oscar har en enda chans att höja betygen: Han 
måste få sin gamla släkting Lucia att berätta om 
deras italienska släkt. Men Oscar märker snart 
att Lucia döljer något för honom.

2013 • 151 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534355 3
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Unga läsare 

Carin Svensson
Bild: Emma Åkerman

Charles Darwin – Tankar  
som förändrade världen 170 kr

Charles Darwin föddes 1809 i England. När han 
var 22 år gammal följde han med en forsknings-
expedition. Det blev en vändpunkt i hans liv.

2009 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532702 2

Monica Byekwaso

Bästa brorsorna 130 kr

Nalle bor på ett gruppboende och jobbar i  
köket på dagcentret. En dag vill Nalles lillebror 
Niklas flytta in hos honom. Niklas får stanna i  
hemlighet. Men vad ska personalen säga?

2016 • 60 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535437  1

Monica Byekwaso

Brorsor med brudar 127 kr

Nalle heter egentligen Björn och han bor på ett 
gruppboende. Han har väldigt svårt att träffa 
tjejer, han är kär i Ylva som jobbar i köket på 
hans jobb, men han vet inte hur han ska prata 
med henne.

2017 • 48 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073211 1
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Unga läsare 

Kristina Fredén
Bild: Karin Cyrén

Den nya flickan 190 kr

Ensamma Sara får en ny vän i Ines, den nya 
tjejen som alla andra är rädda för. Tillsammans 
ska de hämnas på mobbarna i klassen. Vem är 
mobbare – och vem är offer?

2012 • 91 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534195  2

Gunilla Banks

Den mystiska besökaren 170 kr

Erik bor med sin mamma. Han har en egen 
nyckel och går ofta hem själv efter skolan. Men 
en dag känner han en mystisk närvaro i lägen-
heten. Först blir Erik rädd. Vad ska han göra? 
Ringa polisen? Ringa mamma?

2008 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532023 2

Frances Burnett
Återberättare: Peter Törnqvist
Bild: Åsa Liljeholm

Den hemliga trädgården 180 kr

En klassiker som ständigt lockar nya läsare! Det 
är en fin historia fylld av mystik, hemligheter 
och vänskap.

2009 • 202 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532030 2
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Unga läsare 

Magnus Ljunggren

Drömtraktorn 2  
Hästtjejerna från helvetet 190 kr

Daniel och Zekes traktor, deras röda 350  
Boxer, är i toppskick. Snart är det dags för första 
tävlingen i Tractor Pulling! En bok om vänskap, 
kärlek, hästar och svek. Och traktorer förstås.

2016 • 115 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535345  2

Magnus Ljunggren

Drömtraktorn 190 kr

Mitt i skogen låg traktorn, rostig, övergiven och 
täckt av snö. Ändå hade Daniel och Zeke aldrig 
sett något så underbart. Tyvärr ägs den av 
Gammelgösta. Kriget om traktorn har börjat.

2014 • 120 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534799  2

Sven-Olof  Lorentzen

Den sista häxan 170 kr

Nästan ingen tror på häxor i mitten av 1700- 
talet. Men bara nittio år tidigare brändes häxor 
på bål. Erik ska bli smed, men allt han tänker på 
är vackra Sara, han är som förhäxad av henne.

2011 • 79 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533631  2
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Unga läsare 

Torsten Bengtsson

Ett regn av bomber 190 kr

Det är slutet av andra världskriget och tyskar-
na håller på att förlora kriget. Hans är femton 
år och bor i Tyskland. Han måste vara soldat i 
Hitlers armé. Men han vill inte – han vill vara 
modig som sin bror och kämpa mot nazisterna.

2014 • 86 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534980  2

Ritta Jacobsson

En farlig vän 190 kr

När 15-åriga Leo träffar coola tjejen Jonna  
förändras allt. Han blir förälskad och han är 
inte längre mobbad. Men med Jonna blir hans 
liv också farligare. Kan Leo stoppa Jonna –  
utan att förlora henne?

2015 • 174 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535055  2

Pernilla Gesén
Bild: Eva Lindström

Ella, vilken bitch 150 kr

Ella är tretton år och går i sjuan. Hon skriver 
alla sina hemlisar i sin dagbok. Här skriver hon 
om att hon har blivit en bitch. För ibland är hon 
nämligen med och mobbar Fayka.

2003 • 92 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451711 2
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Unga läsare 

Boel Werner

Heat – Micka kör folkrace 50 kr

Heat betyder hetta. Det är också ordet för ett 
lopp i en motortävling. Micka är fjorton år. Hon 
är så kort att hon knappt når över ratten, men 
nu ska hon köra sitt första folkrace.

2006 • 149 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530883 2

Marianne Strand

Försöksdjuret 190 kr

Adina är kidnappad, men varför? Hennes för-
äldrar är ju inte rika. Snart börjar kidnapparna 
säga saker om hennes mamma. Att hon plågar 
djur på forskningsavdelningen där hon jobbar.

2011 • 136 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533488   2

Carolina Falck
Bild: Vera Mulder

Fettot 135 kr

Jimmy har stora ätproblem. Ingen ser att han 
blir smalare och smalare. Han tycker att han är 
tjock fast han ser ut som en vanlig tonåring. 
Han blir mycket sjuk innan någon förstår hur 
dåligt han mår.

2004 • 139 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530036 2
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Unga läsare 

Niklas Krog
Bild: Mats Minnhagen

I krigarens spår 180 kr

Biko är på väg hem till sin familj när han blir 
överfallen på ett värdshus. Han lyckas fly 
genom ett fönster och med blödande sår tar han 
sig genom skogen. Snart hör han grevens 
bergsulvar närma sig.

2010 • 126 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533112 2

Pernilla Gesén

Hon ville ju 190 kr

På en fest får Barzan äntligen chansen att förlora 
sin oskuld. Men tjejen är alldeles för full, det 
känns fel. Efter festen är stämningen konstig. 
Något hände, men vad?

2013 • 113 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534416  2

Helena E Källgren
Bild: Sören Andersson

Hitta din väg 160 kr

Hur kan man, mitt i skolstress och prestation, 
hitta sig själv? 10 personer berättar om hur de 
hittat sin väg till ett meningsfullt liv. Möt bland 
annat rapparen Petter och prästen Rebecka. 

2012 • 150 sidor • pocket
ISBN: 9789170534089  2
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Unga läsare 

Tomas Dömstedt

Kampen mot klockan 190 kr

En bok om föräldrar som har bråttom och två 
barn som försöker lugna ner takten. De vill åka 
på avslappningsläger. Men lägret är dyrt och 
de måste jobba för att få ihop pengar. Livet blir 
stressigt!

2015 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535246  2

Pernilla Gesén
Bild: Eva Lindström

Jag vill vara Ella 150 kr

Snart fyller Ella femton. Nu är hon ingen fjortis 
längre. Men vem är hon? I sin andra dagbok 
skriver Ella om döden och om att vara riktigt 
kär. Och om hur svårt det är att vara modig fast 
man vill.

2004 • 103 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530197 2

Torsten Bengtsson

I krigets skugga 190 kr

Året är 1945 och andra världskriget har just 
tagit slut. Men 15-årige Hans från Tyskland 
utkämpar ett nytt krig. Som krigsbarn har han 
hamnat i Skåne.

2015 • 100 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535048  2
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Unga läsare 

Niklas Krog, Maria Björn

Kickboxaren 3, Slutkampen 190 kr

Eremias tränar inför sin första riktiga match. 
Mycket står på spel och han måste fokusera. Vi 
möter ungdomar med vanliga liv och problem, 
och med kickboxning som passion.

2016 • 144 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073129  2

Niklas Krog, Maria Björn

Kickboxaren 2, Fightern  190 kr

Irina lever för två saker; sin lillasyster och 
kickboxning. Hon drömmer om att gå en riktig 
match men det får hon inte förrän hon lärt sig 
att kontrollera sin ilska. En fristående fortsätt-
ning på Kickboxaren. 

2015 • 130 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535260  2

Niklas Krog, Maria Björn

Kickboxaren 190 kr

När Eremias börjar med kickboxning i en klubb 
blir han bättre på att slåss. Men hur ska han 
använda det han lärt sig? Han får bara boxas för 
att försvara sig. Om Eremias slår Robin blir han 
avstängd för alltid.

2013 • 136 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534263  2
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Svag is
Sofia Nordin

Det är idrottsdag, 
Eddi åker skridskor 
med sin bästis Alex. 
De är på sista varvet 
runt sjön när de  
kommer ikapp lång-
samma Marit som fortfarande är på sitt första varv.
De börjar putta och dra i henne. ”På skämt” puttar Alex iväg henne mot 
ett parti med svagare is, utmärkt med granruskor. Marit går igenom isen 
och Eddi och Alex åker snabbt därifrån. Det är ett beslut som får oanade 
konsekvenser. 

Sofia Nordin är en uppskattad och flitig författare. Hon har gett ut ett flertal 
böcker för unga och vuxna, bland annat den lättlästa boken Snöstormen. 
Hon nominerades till Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok både 
2009 (Natthimmel) och 2010 (Det händer nu). 2013 nominerades hennes 
En sekund i taget till Nordiska rådets pris för barn och ungdomslitteratur.

NYHET!
Det här är en bok om 
vänskap och lojalitet. 
Den passar till både  
unga och vuxna. 
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Unga läsare 

Andreas Palmaer
Bild: Lars Holmström

Love vågar livet 170 kr

Love och mamma. De två mot resten av 
världen. Förut fanns mammas syster Veronica 
och hennes dotter Jonna också, men nu är de 
inte välkomna längre. Så en dag dyker Buster 
upp. Allt blir annorlunda.

2010 • 148 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533327 2

Niklas Krog
Bild: Mats Minnhagen

Krigarens sista strid 180 kr

Den grymma kejsarinnan Nooriam har jagat 
Biko länge. Nu tänker hon tvinga Biko att slåss 
som gladiator mot farliga fiender. Men Biko vill 
inte slåss. Han vill hem till sin familj.

2010 • 144 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533297 2

Jesper Tillberg
Bild: Peter Berting

Kleo och underjordens gåta 170 kr

Kleo är fjorton år och älskar egyptisk historia. 
Hon är ofta på Medelhavsmuseet och känner 
personalen där. En dag ringer vaktmästaren:  
– Du måste komma. Vi har fått oväntat besök.

2008 • 227 sidor • inbunden
ISBN: 9789170531972 3
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Unga läsare 

Eva Salqvist
Bild: Erica Jacobsson

MSN – Maja söker Noa 170 kr

Det här är en bok om ett angeläget ämne,  
grooming, om hur unga luras till kontakt av 
äldre via internet. ”Vilken fin tröja du har idag! 
Maja stirrar på sms:et. Hur kan Noa veta vad 
hon har på sig?”

2009 • 102 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532801 2

Micka Andersson
Bild: Karina Holmström

Moa älskar Jesse –  
en kärlekshistoria 150 kr

När Moa ser Jesse får hon fjärilar i magen, hon 
är kär! Rykten börjar spridas och någon börjar 
klottra hemska ord om Moa på väggarna i  
skolan. Vad ska hon göra?

2009 • 110 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532931 1

Eva Salqvist
Bild Erica Jacobsson

Messet från Simona 190 kr

Varje dag sitter de två flickorna utanför affären. 
De spelar dragspel och ber om pengar. Maja har 
egentligen annat att tänka på, men hon kan inte 
sluta undra - vilka är flickorna?

2012 • 136 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533747  2
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Unga läsare 

Britt Engdal

När natten är som  
mörkast 150 kr

Varje natt står kvinnan i långa kjolar vid Max 
säng, lysande i mörkret. Hon nynnar på en  
melodi. Är hon ett spöke? Och vad vill hon?

2009 • 85 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532962 2

Lena Ollmark

Mördaren i parken 95 kr

Fem roliga, fantasifulla och läskiga skräck- 
noveller! 

2014 • 80 sidor • pocket
ISBN: 9789170534812  2

Jesper Tillberg
Bild: Peter Bergting

Mumien som inte  
kunde sova 170 kr

Under ett studiebesök på Medelhavsmuseet 
låser Nettan in Kleo i mumiekammaren. Där i 
mörkret händer det oväntade: mumien vaknar. 
Han är mördad, rädd och olyckligt kär.

2006 • 205 sidor • inbunden
ISBN: 9789170531101  3
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Unga läsare 

Tony Samuelsson
Bild: Jens Andersson 

Ruff, överlevaren 170 kr

Ruff har levt hela sitt liv med Husse. Men en 
dag vägrar Husse gå ur sängen. Ruff krafsar 
och skäller men inget händer. Till slut hoppar 
Ruff ut genom balkongdörren. Hela hans liv är 
förändrat.

2011 • 88 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533464 2

Hedvig Ljungar

På spaning med Hedvig 130 kr

Hedvig Ljungar funderar över vad makt är och 
hur makt styr. I skolan, i badkaret, i sängen, på 
jobbet. Boken handlar om hur det är att vara 
ung i en värld som behandlar tjejer och killar 
olika.

2012 • 128 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533723  2

Ulises Infante Azocar
Bild: Kim W Andersson

Pappas låt 130 kr

Stor är en av Sveriges mest kända och fram-
gångsrika hiphoppare. ”Pappas låt” blev en hit 
när den släpptes 2013. Det är en kärleksförkla-
ring till Stors pappa, som flydde till Sverige  
från Chile.

2015 • 32 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535116 1
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Unga läsare 

Lena Ollmark

Skogens blod 95 kr

Fem nya, blodisande berättelser av skräck- 
mästarinnan Lena Ollmark! Vardagliga  
händelser kan ruva på gruvliga hemligheter.

2016 • 80 sidor • pocket
ISBN: 9789188073013 2

Simonette Schwartz

Saba – sanningar och  
lögner 170 kr

När 16-åriga Sabas pappa åker till sitt hemland 
Eritrea lämnas hon ensam med småbröderna. 
Hon får ta hand om allt. Saba hatar sitt liv och 
längtar efter att pappa ska komma hem.

2010 • 156 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533174  2

Anders Brundin

Rufus sista resa  170 kr

Rufus vaknar upp på sjukhus. Han minns inte 
vad som har hänt. Långsamt återvänder Rufus 
till livet. Men det är något som inte stämmer, 
personalen på sjukhuset behandlar honom 
konstigt.

2009 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533068 2
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Unga läsare 

Gudrun Wessnert
Bild: Emma Åkerman

Svarta bruden 170 kr

Det är den Svarta bruden, Marigold, som  
spökar. Hon längtar efter sitt barn som togs 
ifrån henne när hon murades in levande i  
väggen för över femhundra år sedan.

2008 • 86 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532177 2

Sofia Nordin

Svag is 186 kr

Det är idrottsdag. Eddi åker skridskor med sin 
bästis Alex. De är på sista varvet runt sjön när 
de kommer ikapp långsamma Marit. De börjar 
putta och dra i henne. ”På skämt” puttar Alex 
iväg henne mot ett parti svagare is.

2017 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073273  2

Sofia Nordin

Snöstormen 190 kr

I en skidstuga väntar tre syskon på sin pappa. 
Varför kommer han aldrig? Snön packas allt 
tjockare mot fönstren. Vinden tilltar. Mobilerna 
funkar inte.

2015 • 104 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535147  2
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Unga läsare 

Boel Werner

Tora, mesig och modig 135 kr

Tora är rädd för många saker. Hon är rädd för 
spindlar, mörker och höga höjder. Men Toras 
vän Valle säger att de som är rädda är de modiga. 
Han lyckas också bevisa det!

2003 • 108 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451971 1

Boel Werner

Tora och trollkarlen 130 kr

Tora är snart 10 år. Hon är en ganska ensam 
tjej. Det händer inte så mycket i hennes liv. 
Men en natt träffar hon en trollkarl. Tora och 
trollkarlen upptäcker att de faktiskt kan bli 
kompisar.

2002 • 86 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451513 1

Torsten Bengtsson

Tillbaka till ett krig 190 kr

Den avslutande delen i trilogin om tyske pojken 
Hans och hans äventyr i andra världskrigets  
efterdyningar. Efter tiden som krigsbarn i Skåne 
har det blivit dags att återvända till hemstaden 
Köln.

2016 • 92 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073006  2
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Unga läsare 

Tomas Dömstedt
Bild: Anders Westerberg 

Väx upp - allvar i Alperna 190 kr

Robin ska till Alperna med pappa och hans 
kompis Tommy. Farsorna älskar öl, sprit och 
kvinnor. Med till Alperna följer också Tommys 
dotter Kim. Kim som Robin inte kan sluta att 
tänka på.

2012 • 112 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533693  2

Ritta Jacobsson

Max ute i kylan 190 kr

15-årige Max liv suger. Han har hamnat ute i 
kylan. Men snart får Max en chans att bli en i 
gänget igen. Han måste bara spela bra i det nya 
hockeylaget och imponera på den populäre 
Anton.

2012 • 160 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533907   2

Johanna Ejdeholm

Tunnel 13 190 kr

13-årige Oskar är en urban explorer, han under-
söker hemliga, förbjudna platser. Mest av allt 
längtar Oskar till Hedö. Det är ett övergivet 
sjukhus från andra världskriget, där det finns 
dolda rum.

2014 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534850  2
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Unga läsare 

Magnus Ljunggren

Välkommen till landslaget!  95 kr

Zacke är 13 år och spelar fotboll i Stuvsta IF. 
Men det är bara i drömmar han gör snygga mål. 
Men en dag får han en fantastisk chans. Nu 
gäller det att inte göra bort sig.

2015 • 84 sidor • mjukband
ISBN: 9789170535222 2
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Unga läsare 

Flicka försvunnen
Bedragaren
 I skuggorna
Sara Lövestam

Nu kommer Sara Lövestams tredje bok om  
privatdetektiven Kouplan, och hans kamp.
Flicka försvunnen är första delen, följt av Bedragaren.

I boken I Skuggorna har Kouplan blivit hemlös. Allt han äger finns nu i 
hans ryggsäck, och han måste hitta en plats som skyddar mot både regn 
och gränspoliser. Det är tufft, och inte ett bra tillfälle att ta ett nytt 
uppdrag. Å andra sidan behöver han pengarna.
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Unga läsare 

Bisse Falk
Bild: Melker Dahlstrand

Claudio från  
Santiago de Chile 120 kr

Claudio är fattig och måste arbeta efter skolan. 
Det tycker han är tråkigt. Men en dag hittar 
han en hund som han kan leka med! Boken om 
Claudio har många fotografier i färg.

2003 • 121 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451865 1

Görrel Espelund
Bild: Melker Dahlstrand

Amolle från Niger 120 kr

Amolle är 11 år och bor i Niger, i Västafrika. 
Familjen vandrar omkring i Saharaöknen och 
letar bete till sina djur. Amolle vaktar getterna, 
men egentligen vill han gå i skolan.

2005 • 64 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530364 1

Barn i världen
Hur är det att växa upp i Indien, Kina eller Rumänien?  

I serien Barn i världen har vi samlat drömmar och tankar 
från barn runt om i världen. Böckerna är rikt  

illustrerade med fotografier. 

• •
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Unga läsare 

Ewa Jacobsson
Bild: Christina Sjögren

Pema från Buthan 120 kr

Pema är tolv år och bor i kungadömet Bhutan, 
som ligger bland de höga bergen i Himalaya. 
Hon tycker om att dansa till poplåtar. Hon  
tuggar gärna på torkad ost. Det är godis i 
Bhutan.

2005 • 89 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530517 2

Johanna Starkenberg Fröjd
Bild: Anna Rehnberg

Kay från Koh Lanta  
i Thailand 120 kr

Kay bor på ön Koh Lanta i södra Thailand. Han 
är tio år men drömmer redan om att bli fiskare. 
I december 2004 svepte en jättevåg in över ön. 
Den förstörde allt och tusentals människor dog.

2006 • 105 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530852 1

Sören Hallgren

Jozsef från Ghimes  
i Rumänien 120 kr

Jozsef är elva år och bor på en bondgård i 
Rumänien med sina föräldrar och två äldre 
syskon. - Cykeln är det bästa jag har, säger 
Joszef. Den fick han i present när han tog 
nattvarden för första gången.

2005 • 83 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530388 1
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Unga läsare 

Sten Lundberg

Yo-chan från Matsue 
i Japan  120 kr

Körsbärsträden blommar bara några dagar om 
året. Då är det fest i Japan. Men Yo-chans familj 
kommer alltid försent till festen.

2005 • 91 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530586 1

Agneta Slonawski
Bild: Carolina Freiholtz

Shakiba ny i Sverige 190 kr

Shakiba var 16 år när hon flydde från Iran.  
Hon packade en ryggsäck och åkte ensam till 
Sverige. Nu bor hon i egen lägenhet i Göteborg. 
Här berättar hon om vännerna, skolan och 
drömmarna.

2013 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534348  2

Lisa Berg Ortman
Bild: Madhu Kapparath

Pooja från Indien 120 kr

Tioåriga Poja bor med sin familj i Indiens  
huvudstad New Delhi. Hon går i en fin skola. 
En dag träffar hon Sita, en fattig skolflicka  
från en by på landet. De delar samma dröm  
– att bli läkare.

2004 • 99 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451988 1
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Layla  
flyttar  
hemifrån
Joel Berglund

Layla har blivit för glömsk för att bo själv. Men hon får 
inte flytta in hos sin sons familj. Han säger att man inte 
gör så i Sverige.
På Riddargårdens äldreboende får man svensk tråkig gröt till frukost. 
Layla vill hellre ha något sött, som hon är van vid. Lägenheten är stor och 
fin, men det spelar ingen roll. Layla vill inte bo här. Hon har bara roligt 
när Ronny kommer och hälsar på. Han hjälper till att laga mat och städa. 
Sedan sitter de och pratar på Laylas balkong. De pratar om fina minnen 
och skrattar tillsammans. 

Layla flyttar hemifrån är En lätt pocket. Det är en serie med vardagsnoveller 
i fickformat på läsnivå 2. 

NYHET!
”Äldreboende?!  
Ska jag bo på ett sjukhus?  
Jag dör hellre! ”
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En lätt pocket

En lätt pocket
I vår serie En Lätt Pocket får du  

bra berättelser i ett litet behändigt format. 
Det här är perfekt läsning för dig som inte  

har så mycket ork eller tid, men som vill  
läsa en välskriven berättelse. 

❦



87

Utedasset
Camilla Wallqvister

Svea älskar sitt utedass. Inget är så trevligt och  
avslappnande som att sitta där och lyssna på  
skatornas tjatter. Men nu vill kommunen ta dasset 
ifrån henne. Det tänker Svea inte gå med på!
 ”Morgonvinden tjuter mellan dassets springor. En trädgren rasslar mot 
taket. Skatorna tjattrar i björkens topp. Svea lyssnar till alla ljud. Åh, vad 
hon tycker om att sitta på utedasset och fundera över livet.”

Camilla Wallqvister är tillbaka med ännu en berättelse från den svenska 
landsbygden, full av humor och udda personer. 

En humoristisk 
berättelse från 
den svenska 
landsbygden.
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En lätt pocket

Durling, Mårtensson, Svedlid

Arsenik och gamla synder  
3 mordhistorier 50 kr

Tre deckarnoveller om kvinnor som önskar livet 
ur sina män. Alla författarna är medlemmar av 
Novellmästarna och har skrivit era omtyckta 
deckarnoveller för LL-förlaget.

2009 • 88 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170532733 2

Helena Sigander

Bankrånet 50 kr

Siv Ström arbetar på bank. En dag blir det ett 
rån där. Siv önskar att hon var någon annan 
stans. Då hör hon hur en av rånarna viskar.  
”Siv Ström, min dröm.”

2004 • 45 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170530111 2

Camilla Wallqvister

Bengtssons hemlighet 50 kr

Ett liv på landet, det är precis vad Johanna  
behöver. Slippa stan, ta det lugnt, umgås med  
grannarna, ha några får. Fåren ja. De smiter 
en dag, och kutar raka vägen till arga bonden 
Bengtssons trädgårdsland. 

2015 • 80 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170535109  2
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En lätt pocket 

Pamela Jaskoviak

Campingkärlek 50 kr

Den här novellen handlar om förbjuden  
kärlek på campingen. Ett stort drama i en  
liten husvagn.

2013 • 86 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170534218  2

Sara Wadell

Den sista fyrvaktaren 50 kr

Julius vaktar en fyr. Det har han gjort länge, 
bara han och katten. Men en morgon knackar 
det på dörren. Det här är en drabbande och 
enkel kärlekshistoria om ensamhet, längtan 
och mod.

2015 • 76 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170535178  2

Sigander, Genberg, Jacobsson

Den som gräver en grop… 50 kr

Tre deckarnoveller av tre omtyckta författare!

2009 • 110 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170532986 2
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En lätt pocket

Anna Jansson

Dömd för mord 50 kr

En gammal kvinna har blivit rånad. Hon har 
hittats död i sitt hus. När polisen kommer till 
mordplatsen står Stefan där med en kniv i  
handen. Han säger att han är oskyldig. Kan 
någon tro honom?

2003 • 101 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170532849 2

Jan-Olof  Ekholm

Dödliga misstag 50 kr

Alla gör fel ibland. Alla gör misstag. Men 
alla misstag är inte dödliga. Dödliga misstag 
innehåller tre korta och spännande berättelser. 
Tre misstag som leder till mord.

1999 • 86 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789189042469 2

Niklas Magnusson

Det perfekta livet 50 kr

När Ina och Lars flyttar in i sitt drömhus och 
det perfekta livet ska börja är Ina ändå inte helt 
nöjd. Allt är utbytt men Ina är inte nöjd. Kanske 
behöver hon göra om Lars?

2011 • 72 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170533648 2
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En lätt pocket 

Eva Ask

Hotell Harmoni 50 kr

”Känner du att någonting hindrar dig från att 
vara lycklig? Men du vet inte vad det är?” Så står 
det på visitkortet Miranda hittar på marken. 
Miranda bestämmer sig för att ringa numret på 
kortet. 

2016 • 76 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073051 2

Henning Mankell
Återberättare: Johan Werkmäster

Fotografens död 49 kr

Fotografen Simon Lamberg hittas död, ihjäl-
slagen i sin ateljé. Några timmar senare ringer 
telefonen hemma hos kommissarie Kurt 
Wallander. Han har en enda uppgift: Att ta fast 
mördaren. 

2017 • 79 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188180964  2

Kjell E Genberg

Farligt främmande 50 kr

Folk tror på så konstiga saker. De tror att  
varelser från rymden kommer till jorden i  
flygande tefat. Huvudpersonen i boken tror  
inte på det. Men vad var det som hände den  
där natten, egentligen?

2000 • 64 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789189042742 2
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Att göra 
slut
Camilla Gunnarsson

Att bli ihop med någon är underbart. Det är pirrigt, kul 
och härligt. Men hur går det till när kärleken tar slut?
Det handlar om att våga ta beslutet, rädslan för att såra och modet att 
våga satsa på något nytt. 

I ”Göra slut” får vi följa tre fiktiva par, när deras relationer sätts på prov. 
Camilla Gunnarsson är psykolog och boken handlar om hur det går till 
när ett förhållande tar slut. Viktor har alltid älskat sin flickvän Anna, men 
plötsligt känner han inget längre. Varför? Hur är det att vara tillsammans 
med någon som är väldigt avundsjuk? Och hur ska man hantera att någon 
flörtar, när man redan har en partner? 

NYHET!
”– Nej John, det ska  
aldrig hända igen. För 
det är slut mellan oss.”
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En lätt pocket 

Hanna Tolander

Kärlek stavas köttbulle 49 kr

Amanda vill ha en valp. Hennes kille är mer 
tveksam. Men han jobbar ofta borta på veckorna, 
och Amanda känner sig ensam. Så träffar 
Amanda Yang, en gathund som behöver ett nytt 
hem. Kärlek uppstår. Men så kommer Amandas 
kille hem och bestämmer.

2017 • 90 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073150 2

Anders Brundin

Jag tog ditt liv 50 kr

”Fredrik. Du var min bäste vän. Du räddade 
mitt liv. Ändå krossade jag dig. Jag tog din 
familj. Jag tog ditt arbete. Jag vet att du aldrig 
kommer att förlåta mig, men jag skriver för att 
kanske få dig att förstå.”

2013 • 110 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170534294  2

Tony Samuelsson

Hämnden 50 kr

Inez vaknar inte. Hon som skulle köra sin allra 
första tur med nya körkortet, och så hamnar 
hon på sjukhus, medvetslös. Inez mamma vet 
nog vem som är skyldig. Hon bestämmer sig för 
att hämnas.

2015 • 72 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170535192  2
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En lätt pocket

Henning Mankell
Återberättare: Johan Werkmäster

Mannen på stranden 49 kr

En man sitter död i baksätet på en taxi.  
Var han sjuk eller har han begått självmord?  
Kommissarie Wallander får snart veta sanningen. 
Nu är frågan: Vem är mördaren?

2017 • 75 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073396  2

Trenter, Sigander, Falk

Lek med döden 50 kr

I Lek med döden får vi veta att kvinnor kan 
vara farliga, onda och rädda. ”Min syster Mia 
ville leka mördarleken med mig. Jag skulle 
sticka kniven i magen på hennes kille. Jag  
tyckte det lät kul.”

2011 • 114 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170533358 2

Joel Berglund

Layla flyttar hemifrån 50 kr

På Riddargårdens äldreboende får man svensk 
tråkig gröt till frukost. Layla vill hellre ha  
något sött, som hon är van vid. Lägenheten är 
stor och fin, men det spelar ingen roll, Layla  
vill inte bo här.

2016 • 69 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073082 2
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En lätt pocket 

Svedelid, Engholm, Genberg

Pengarna eller döden,  
3 mordhistorier 50 kr

När en golfspelande kassör träffas av blixten 
fast himlen är alldeles molnfri, anar man oråd. 
När det dessutom fattas pengar i golfklubbens 
kassa tvekar man inte. Ett mord har begåtts. 
Men hur?

2007 • 95 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170531088 2

Håkan Nesser
Återberättare: Johan Werkmäster

Ormblomman 49 kr

Vera Kalla kallades för Ormblomman. Hon var 
vacker och spännande. Plötsligt var hon för-
svunnen. Trettio år senare kommer ett brev till 
Henry Maartens som Ormblomman har skrivit. 

2017 • 77 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073372 2

Sigander, Mårtensson, Falk

Mord och vassa klackar 50 kr

En kvinna får punktering. Ibland är det svårt 
att byta däck. Man måste ha väldigt starka  
armar. Det har inte hon. Kan detta leda till 
mord? Jojomensan! Tre spännande mord- 
historier i lätt format.

2007 • 96 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170531064 2
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En lätt pocket

Ulla Trenter

Samtal med döden 50 kr

Ulla Trenter har skrivit många spännande 
berättelser. Samtal med döden är hennes första 
lättlästa bok.

2004 • 69 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170530128 2

Pamela Jaskoviak

Rolands resa 50 kr

Roland är sextio år och har levt ett stillsamt 
liv utan familj eller nära vänner. När han går i 
pension övertalar hans kollega honom att resa 
till Thailand. Där möter Roland någon som 
förändrar hans liv. 

2011 • 70 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170533600 2

Camilla Wallqvister

På andra sidan vägen 50 kr

Yusuf och Mariam är vana vid bullret från 
gatorna i Bagdad. Trots fler år i Sverige har de 
ännu inte lyckats få några jobb. Nu gör de ett 
försök på landsbygden. En oväntad vänskap 
uppstår. 

2012 • 106 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170533938 2
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Kärlek  
stavas 
köttbulle
Hanna Tolander

Kan en rumänsk gatuhund vara den valpen som 
Amanda längtat efter så länge?
Hon vill ju så gärna ha en hund. Den skulle vara ett bra sällskap på  
veckorna när Amandas kille Johan är borta på jobb. Hunden som heter 
Yang får flytta hem, även om Yang varken är liten eller särskilt gullig.  
När Johan kommer hem ställer han ultimatum – det är jag eller hunden!

– Vad är det där? 
– Det där är vår hund, älskling. 
– Det är Yang. Kom, Yang, och hälsa på Johan.  
Johan gör en grimas. Han ser nästan äcklad ut. 
– Du skojar. Den är ju ful som stryk. Och jättestor!

NYHET!
”Amanda vill köpa en 
valp. Inte vilken valp 
som helst, den måste 
vara söt och se gullig  
ut på bild.”
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En lätt pocket

Trenter, Hellberg, Durling

Störst av allt är döden. 
3 mordhistorier 50 kr

I ett olyckligt äktenskap kan man skiljas. Men 
det kan kosta mycket pengar om man inte är 
överens. Man kan också fundera på att döda 
varandra. Tre läskiga noveller.

2007 • 95 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170531071 2

Jan-Olof  Ekholm

Slag i saken 50 kr

Det var inte många i staden som blev ledsna 
över Hardy Alfredssons död. Tvärtom. Det  
var många som tyckte att han fick vad han 
förtjänade. Redan som ung blev han känd som 
en bråkstake.

2008 • 153 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170531309 2

Pamela Jaskoviak

Sista dagen av ensamhet 50 kr

Det ringde på dörren. Där stod Roger. Han 
var snygg och luktade citron. Ögonen var lika 
gröna som för sju år sedan. En berättelse om 
underbar kärlek, svek och längtan.

2015 • 68 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170535062  2
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En lätt pocket 

K G Johansson

Varning: Framtid 50 kr

Boken innehåller två spännande och tänkvärda 
science fiction-berättelser.

2010 • 92 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789170533105 2

Camilla Wallqvister

Utedasset 50 kr

Svea älskar sitt utedass. Inget är så trevligt och 
avslappnande som att sitta där och lyssna på 
skatornas tjatter. Men nu vill kommunen ta 
dasset ifrån henne. Det tänker Svea inte gå  
med på!

2016 • 96 sidor • lätt pocket
ISBN: 9789188073136 2

Cecilia Davidsson

Tjock-Ida 50 kr

Tjock-Ida har inte pratat på tio år. En kort stund 
får hon kontakt med Cilla som får en inblick 
i vem Tjock-Ida en gång var. En bok om två 
människor, vars liv är mer sammanflätade än 
någon kan ana.

2012 • 60 sidor • lätt pocket
ISBN: 9879170533877  2
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Fakta 

Fakta
LL-förlaget ger ut många faktaböcker  

inom olika områden som historia, konst, 
samhälle och sport. En del böcker har lite  
text och mycket bilder andra har lite mer  

text och är för dig som klarar att läsa  
lite tjockare böcker.
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Leonardo  
da Vinci –  
Den gåtfulle  
Mästaren 
Carin Svensson

Säg ordet geni – och många tänker på uppfinnaren, 
konstnären och vetenskapsmannen Leonardo da 
Vinci. Men han tvivlade på sig själv.
Leonardo var en mästare på att måla, troligen även på att spela musik, 
och han var ovanligt bildad. Han var också uppfinnare, vetenskapsman 
och forskare. I Carin Svenssons bok får vi följa Leonardo da Vinci när  
han målar sina mest berömda tavlor och när han är nära att uppfinna 
stridsvagnar och helikoptrar, flera hundra år innan de börjar användas  
på riktigt.

NYHET!
Under hela sitt liv skrev 
Leonardo ner sina tankar 
och skissade på idéer. 
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Fakta 

Agneta Slonawski
Bild: Bibbie Friman

Anna på Brännö 190 kr

Anna på Brännö handlar om att bli en fri och 
självständig person och kunna leva sitt liv som 
man själv vill. En varm bok där text och foto 
tar lika stor plats.

2016 • 90 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535376  1

Camilla Gunnarsson

Att göra slut 150 kr

Att bli ihop med någon är underbart. Det är 
pirrigt, kul och härligt. Men hur går det till när 
kärleken tar slut? Det handlar om att våga ta 
beslutet, rädslan för att såra och modet att våga 
satsa på något nytt.

2016 • 56 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073037 2

Gunilla Lundahl
Bild: Peder Björkegren

Bilar och broar, sportskor och 
stolar – Design förr och nu 285 kr

Koppen du dricker ur, stolen du sitter på eller 
dina sportskor - har du tänkt på vem som har 
designat dessa saker? Bakom varje bild finns 
olika berättelser. Vad känner du igen?

2005 • 172 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530401 3
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Fakta 

Marit G Engstedt
Bild: Ester Sorri

Fira året runt 230 kr

I Fira året runt får du följa med på en festlig tur 
runt hela året. Vi bjuder på historia, matrecept 
och tips på hur vi firar och festar i Sverige, nu 
och förr.

2012 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533709  2

Jesper Blom

Du borde vara här –  
min brors självmord 125 kr

”Jag visste ingenting om självmord. Det var 
något som mest fanns i filmer, trodde jag. Men 
min bror Nicklas dog inte i något konstigt och 
ovanligt. Självmord är ett av de vanligaste 
sätten att dö på.”

2011 • 84 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533402 2

Ylva Killander
Bild: Anik Almqvist

Dansa salsa med mig 160 kr

”Mitt problem är att jag är blyg. För tjejer alltså. 
Det är inte lätt. Jag vill ju träffa en tjej att vara 
ihop med. Hur ska det gå till?”

2012 • 76 sidor • mjukband
ISBN: 9789170533914  1
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Fakta 

Rikard Jakbo
Bild: Bergtin, Tengner

Hårdrock!  180 kr

Läs om artisterna bakom de legendariska 
grupperna och deras gimmicks. Vad är det för 
skillnad på punk och hårdrock? På Death Metal 
och Thrash Metal?

2007 • 126 sidor • inbunden
ISBN: 9789170531224 3

Malcolm Jacobsson
Bild: Malcolm Jacobsson

Graffitins historia 190 kr

Graffiti väcker många frågor, provocerar och 
upprör. Klotter eller gatukonst - det finns 
många sätt att se på spraymålade bilder och 
symboler på offentliga byggnader. Följ graffittin 
från New York till Luleå.

2011 • 160 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533594 3

Joar Tiberg
Bild: Siri Carlén

Fåglarna och vi 210 kr

Fåglarna och vi är en berättelse om livet i  
naturen, där inget saknar mening. Följ fåglar-
nas liv genom fyra årstider. Och människornas. 
Boken innehåller många vackra illustrationer.

2016 • 86 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535390  2
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Fakta 

Joar Tiberg
Bild: Ylva Bergman

Skogen berättar 209 kr

Poetiska texter och fotografier från en svensk 
skog. Vad har träden att berätta? Och vad säger 
djuren till oss?

2017 • 88 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073297 2

Bengt Fredrikson
Bild: arkivfoton

Schlagerhjältar –  
från Abba till Loreen 170 kr

I boken presenteras 10 artister som blivit  
svenska folkets Schlagerhjältar. Och så får vi 
fakta om låtskrivare, scenkläder och mycket, 
mycket mer. 

2013 • 112 sidor • mjukband
ISBN: 9789170534317  2

Sven-Olof  Lorentzen
Bild: Lars-Erik Tobiasson

Lasse – bäst på däck 50 kr

Många jobbar bara för att få pengar. Men en del 
har tur, de gillar att gå till jobbet. Lasse älskar 
sitt jobb så mycket att han alltid är för tidigt.

2006 • 71 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530654 1
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Fakta 

Ylva Killander
Bild: Sanna Nicklasson

Tvätta händerna och  
hela kroppen 230 kr

Det är viktigt att vara ren och ta hand om sin 
kropp. Det skyddar dig och andra från att bli 
sjuka, och det visar att du bryr dig om andra. 

2014 • 100 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534782 2

Martin Nauclér

Två roller och ett bröllop 125 kr

Sofia och Pablo lärde känna varandra när de var 
med i en dansgrupp. Sedan har de fortsatt att 
stå på scen tillsammans i en teatergrupp. Där 
spelade de kärleksparet i Orfeus och Eurydike. 

2010 • 78 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533204 1

Karolin Olsson
Bild: Erja Lemoinen

Sticka, virka, brodera 186 kr

En inspirationsbok om handarbete, om människ-
orna bakom och deras lust och drivkraft till 
skapandet. I boken möter vi människor i olika 
åldrar och med olika bakgrund som virkar, 
stickar och broderar av hjärtats lust.

2017 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073167 3
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Jag söker: 
kärlek
Jerker Jansson

Kan man hitta äkta kärlek på internet? Bland  
lurendrejare, tillfixade profilbilder och desperata  
ensamsurfare? Jerker tänker prova. Vi får följa  
med på en dejtingresa i verkligheten.
Efter 20 års äktenskap blir Jerker Jansson singel. 

I Jag söker: kärlek berättar han sin egen historia och ger tips till alla som 
letar efter den rätta. Jerker letade i flera år, och kastades mellan hopp och 
förtvivlan. Till slut hittade han kärleken på Facebook. Den här boken 
blandar fakta, reflektioner och egna erfarenheter. 

NYHET!
”Innan jag lärde känna 
mig själv hade jag väldigt 
svårt att träffa någon. ”
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Fakta 

Arne Järtelius
Bild: Mika Korhonen

Vem älskar en hemlös? 100 kr

Sju kvinnor och män berättar om sina liv i  
dagens Sverige. Gemensamt för allihop är att 
de inte har någonstans att bo, och att de är 
fattiga och arbetslösa.

2007 • 67 sidor • storpocket
ISBN: 9789170531026 2

Alice Kassius Eggers
Bild: Anki Almqvist

Tävla med hunden Zolo 160 kr

Linnea har en hund som heter Zolo. Tillsam-
mans med Linnea är han med i olika tävlingar, 
där de dansar till musik. Tävla med Zolo är en 
bildbaserad faktaberättelse fylld av härliga 
hundbilder i färg.

2012 • 80 sidor • mjukband
ISBN: 9789170533983 1

Anders Westerberg

Typiskt svenskt! Din  
handbok till svennelivet 230 kr

Sverige är ett av världens rikaste länder men på 
sommaren bor svensken helst i en stuga, med 
utedass istället för vattentoalett. Svensken skil-
jer sig ofta men håller hårt i sina vänner.

2013 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534256 3
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Fakta 

Susanne Viborg
Bild: Pia Hammar

Äta efter årstid 250 kr

Här finns recept på huvudrätter, tillbehör och 
desserter som passar för olika årstider. Du får 
läsa om personer som väljer att laga mat som är 
bra för både människan och miljön.

2014 • 112 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534843 3

Bearbetning från bok på Gothia fortbildning
Återberättare: Ingrid Sundqvist

Vänta barn - lättläst 74 kr

Att vänta barn är ofta en tid av spänning, glädje 
och förväntan. Samtidigt är det en tid av stor 
förändring. På lättläst och tillgänglig svenska 
får du svar på frågor kring graviditet och  
förlossning.

2017 • 80 sidor • mjukband
ISBN: 9789188073242  2
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Bengt Fredrikson
Bild: Erica Jacobsson

Albert Einstein –  
det modiga geniet 230 kr

Vi får lära känna människan bakom de 
berömda relativitetsteorierna. Albert Einsteins 
väg mot berömmelse och Nobelpris var inte 
spikrak, men han vågade tänka på nya sätt.

2015 • 140 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535253 3

Biografier och historia
Att våga stänka nytt och annorlunda är förmågor  

som är gemensamt för vår tids stora upptäckare och 
forskare. LL-förlaget har många böcker om modiga och 

spännande personer. Böckerna passar för nyfikna  
och kunskapstörstande unga och vuxna. 

• •

Charlotte Celsing
Bild: Eva Ede

Alexander den Stores  
Äventyr 50 kr

För mer än 2000 år sedan levde den grekiske 
kungen Alexander. Han drömde om att resa 
och upptäcka, han ville skapa världens största 
rike. Drömmen blev sann. 

2005 • 61 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530494 2
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Fakta 

Mats Ahlsén

Axel var idiot 190 kr

Axel var idiot är den sanna historien om ett liv 
som utvecklingsstörd i Sverige på 1900-talet. 
Ett undangömt liv, fyllt av skam, våld och låsta 
dörrar. Boken är illustrerad med privata foton.

2015 • 176 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535239  2

Mona Larsson

August Strindberg –  
bilder ur hans liv 180 kr

Strindberg älskade sommaren och skärgården. 
Det skriver han om i ”Hemsöborna”. Men han 
skrev också om hur det känns att vara ensam 
och rädd, att tro att ingen tycker om en, att 
längta hem.

2012 • 136 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533754 2

Bengt Fredrikson
Bild: Ivar Martinsson

Alfred Nobel,  
den olycklige uppfinnaren 230 kr

Alfred Nobel är en av världens mest kända 
svenskar. Bengt Fredrikson berättar om 
uppfinningarna som blev succéer och livet i lyx. 
Men också om Alfreds fattiga uppväxt.

2013 • 185 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534409 3
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Fakta 

Jerker Jansson

Jag söker: kärlek 190 kr

Kan man hitta äkta kärlek på internet? Bland  
lurendrejare, tillfixade profilbilder och desperata 
ensamsurfare? Jerker tänker prova. Vi får följa 
med på en dejtingresa i verkligheten.

2016 • 88 sidor • storpocket
ISBN: 9789188073075 2

Mats Ahlsén

Ingen ska få veta –  
en fotoberättelse 190 kr

Ingen ska få veta är berättelsen om Engla  
och Ragnar. En kärlekshistoria som börjar  
lyckligt men slutar sorgligt. Det är en nära  
och personlig fotoberättelse om något vi  
alla bär på: familjehemligheter.

2014 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534768  1

Bengt Fredrikson

Europa brinner – Hitler  
och andra världskriget 180 kr

Europa brinner följer Adolf Hitlers liv från  
ungdomsåren till slutet i bunkern i Berlins 
ruiner. Vi får läsa om alla viktiga skeenden 
under kriget – blixtkriget, iskylan i Stalingrad, 
D-dagen oc mycket annat.

2009 • 217 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532979 3
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Fakta 

Carin Svensson
Bild: Niklas Asker

Leonardo da Vinci – 
Den gåtfulle mästaren 190 kr

Lär känna uppfinnaren, konstnären och 
vetenskapsmannen som var flera hundra  
år före sin tid. Leonardo da Vinci levde ett 
spännande liv i Italien på 1400-talet. 

2016 • 120 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073099 3

Gudrun Wessnert
Bild: Mats Minnhagen

Jarlen och Kungariket 180 kr

Birger jarl Magnusson var både stark, slug och 
charmig! Han gjorde sonen Valdemar till kung, 
men var själv den verklige härskaren. Han 
byggde upp ett nytt kungarike med borgar, 
skatter och mynt.

2010 • 104 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533198 3

Zlatan Ibrahimovic, David Lagerkrantz
Återberättare: Mats Wänblad

Jag är Zlatan 110 kr

Med egna ord berättar Zlatan om kampen och 
kickarna, om livet som en av världens bästa  
fotbollsspelare. Trixen från förorten tog han 
med sig till fotbollsplanen när han blev proffs.

2012 • 240 sidor • storpocket
ISBN: 9789170533952 3
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Fakta 

Bengt Fredrikson
Bild: Arkivfoto, Anders Lagerdahl

Titanic – katastrofen 230 kr

Det är hundra år sedan Titanic krockade  
med ett isberg och sjönk till botten. Vi följer 
passagerarna från tredje klass, telegrafisten som 
desperat sökte hjälp och kaptenen som sjönk 
med sitt skepp.

2012 • 158 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533716  3

Jerker Jansson

Mitt liv med Asperger 190 kr

Det här är Jerkers personliga berättelse om hur 
det är att leva med Asperger. Idag är han glad 
över sin diagnos. Den förklarade så mycket 
och han har lärt sig hur han lättare ska klara 
vardagen.

2014 • 96 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534997 3

Carin Svensson
Bild: Erica Jacobsson

Marie Curie – forskaren  
som sprängde gränser 190 kr

Marie Curie var den första kvinna som fick  
Nobelpriset. Vad exakt var det hon upptäckte?  
I boken får vi läsa om hennes liv som var fyllt 
av arbete och framgång.

2010 • 128 sidor • inbunden
ISBN: 9789170533341 3
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Fakta 

Lars Holmblad
Bild: Julie Leonardsson

Vikingarnas värld 195 kr

I den här boken finns alla fakta om vikingarna, 
deras tid och liv, sjöfärder och upptäcktsfärder, 
deras asatro och möte med kristendomen och 
mycket mer. Boken är rikt illustrerad med 
teckningar i färg.

2006 • 94 sidor • inbunden
ISBN: 9789189451186 2

Jan-Ewert Strömbäck
Bild: Lucas Svedberg

Upp till kamp 190 kr

Haymarket Square i Chicago, maj 1886. Där 
börjar historien om klasskampens högtidsdag  
1 maj. Där slutade livet för ett antal arbetare som 
protesterade mot fruktansvärda förhållanden i 
fabrikerna.

2016 • 144 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535413 3
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Fakta 

Johan Persson, Martin Schibbye
Återberättare: Mats Ahlsén

438 Dagar 150 kr

438 dagar satt journalisten Martin Schibbye  
och fotografen Johan Persson i fängelse i  
Etiopien. Efter bara några dagar i landet blev de 
skjutna av polisen, fängslade och anklagade för 
terrorism. Det här är deras berättelse.

2014 • 224 sidor • häftad
ISBN: 9789170534829  3

Carlos Rojas
Bild: Henrik Färlin

Byta land,  
En bok om migration 210 kr

Människor har alltid flyttat. Till nya platser 
och länder. Boken handlar om migration. Om 
varför folk flyttar och vilka regler som finns.  

2016 • 80 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073068 2

Samhälle och religion
Hur är det att vara fängslad i ett annat land?  

Och hur var det för personer med intellektuell funktions-
nedsättning för 100 år sedan? LL- förlaget ger ut viktiga 

böcker om svåra ämnen – på ett enkelt språk. 

• •
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Fakta 

Karin Tideström, Ylva Sundegren

Mellan hopp och förtvivlan –  
berättelser om barnlöshet 210 kr

Tre par kämpar för att få barn. De går igenom 
missfall och IVF-behandlingar. De längtar så 
mycket att det gör ont. De kastas mellan hopp 
och förtvivlan. De försöker igen och igen. Det 
bara måste gå.

2013 • 84 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534232 2

Sara Teleman

Rösträtt för kvinnor 190 kr

Runtom i världen firar kvinnlig rösträtt 100 år.  
I Sverige fick kvinnorna gå till valurnorna första 
gången 1921. Men vad ledde fram till denna 
förändring? Följ med på en fartfylld resa genom 
historien.

2016 • 100 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535369 3

8 Sidor

Sverige –  
en lättläst faktabok 95 kr

Sverige är ett stort land. Och det är ett ganska 
krångligt land. Den som vill förstå hur Sverige 
är och fungerar måste jobba hårt. Vi har försökt 
att göra det lite lättare.

2016 • 130 sidor • storpocket
ISBN: 9789188073280 2
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Fakta 

Birgitta Lagerlöf
Bild: Carolina Freiholtz

Vasile – drömmen om ett liv 186 kr

Vem är Vasile, och varför lever han på gatan? Vi 
får lära känna Vasile som berättare sin historia. 
Boken är rikt illustrerad med foton från både 
Sverige och Rumänien. Det här är en reportage- 
bok där EU-migranterna är huvudpersoner. 

2017 • 100 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073198 1

Erik Rosqvist

Så funkar lagarna  186 kr

Det finns tusentals lagar som påverkar våra liv 
varje dag. I den nya utgåvan av Så funkar 
lagarna presenteras återigen de allra viktigaste 
lagarna för oss idag. Många av dem är självklara. 
Den som rånar en butik eller slår ner en främling 
på gatan bryter mot lagen.

2017 • 100 sidor • mjukband
ISBN: 9789188073259  2
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Sverige – 
En  
lättläst 
faktabok
8 Sidor

Sverige är ett stort land. Och det är ett ganska krångligt 
land. Den som vill förstå hur Sverige är och fungerar 
måste jobba hårt. Vi har försökt att göra det lite lättare. 
Därför har vi delat upp landet i knappt hundra bitar. Och så berättar vi  
om Sverige bit för bit. När du har läst om alla bitar, har det blivit lättare  
att förstå pusslet Sverige. Här kan du läsa om Lagar och regler, om kultur 
och media, om hur det är att vara barn i Sverige och vad som händer när 
du blir gammal. Boken är skriven av redaktionen på den lättlästa tidningen 
8 Sidor. 

NYHET!
I Sverige måste man 
vara 18 år för att 
dricka alkohol på en 
bar eller restaurang. 
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Fakta 

Ylva Killander
Bild: Caroline Freiholtz

Jag känner mig arg 190 kr

Den här boken handlar om ilska. Om att bli 
frustrerad, och hur det är när man inte kan bli 
arg. Therese, Rolf och Janne berättar om sin 
ilska. Boken har många bilder att känna igen sig 
i och diskutera.

2015 • 80 sidor • mjukband
ISBN: 9789170535079  1

Helene Lumholt
Bild: Caroline Freiholtz

Jag känner mig glad 190 kr

Ange, Jenny och Elsa berättar om vad som  
gör dem glada, hur de visar glädje och om 
situationer när det är svårt att känna sig glad. 
Det här är den andra boken i LL-förlagets serie 
om känslor.

2014 • 104 sidor • mjukband
ISBN: 9789170534805  1

Hälsa, Samlevnad
LL-förlaget drar sig inte för att skriva enkelt om  

sådant som är svårt. Sex, relationer och samlevnad är 
ämnen som berör alla. Här finns böcker som du kan läsa 

själv, eller ha som diskussionsunderlag i grupp. 

• •
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Lätta  
sexboken
Inti Chavez Perez
Bild: Sara Teleman

Kunskap hjälper oss att välja vad vi vill göra med vår 
lust. I Lätta sexboken får du mängder av fakta och 
tips. Där kan du också läsa om fördomar, grupptryck 
och samhällets syn på sex. 
Lätta sexboken är den första heltäckande sexboken på lättläst svenska. 
Boken bygger på de många samtal Inti Chavez Perez har haft med  
ungdomar i sin roll som sexualupplysare. Alla är unika. I Lätta sexboken 
kommer mångfalden till uttryck, både i text och bild. Boken är rikt  
illustrerad av Sara Teleman. Lätta sexboken vänder sig till ungdomar  
men passar lika bra för vuxna, att läsa ensam eller tillsammans.

I höst kommer boken Jag och du, som är en enklare, bearbetad bok om  
sex och samlevnad. Jag och du kommer på svenska och på arabiska.

NYHET!
Den som är redo för sex 
känner en stark lust och 
nyfikenhet. Att vara 
redo ger en trygg känsla. 
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Fakta 

Helene Lumholt
Bild: Martin Nauclér

Jag känner mig ledsen 170 kr

Alla människor blir ledsna ibland. - När jag blir 
ledsen gör det först ont i bröstet. Sedan sprider 
sig det onda i hela kroppen, säger Olle. Vad gör 
dig ledsen? Och vad gör dig glad?

2013 • 104 sidor • mjukband
ISBN: 9789170534324  1

Inti Chawez Perez
Bild: Sara Teleman

Jag och du 205 kr

Jag och du, är en bok om sex, känslor och 
relationer. Den är främst tänk för nyanlända 
ungdomar som behöver stöd och information 
om frågor som kan vara svåra att hantera på 
egen hand. Boken finns på enkel svenska och  
på arabiska. 
2017 • 140 sidor • inbunden
ISBN: 9789188073204  2

Maria O'Donnell

Klimakteriet 150 kr

Alla kvinnor går igenom klimakteriet. Plötsligt 
mår man dåligt, känner sig ledsen, och kroppen 
känns annorlunda. Fast klimakteriet är något 
helt naturligt pratar vi väldigt lite om det.  
Måste det vara så?

2016 • 64 sidor • mjukband
ISBN: 9789188073020 2
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Andreas Bylund

Vad säger kroppen? 150 kr

En kram du inte är beredd på, känns den skön 
eller bara obekväm? Det här är en bok om 
beröring och närhet. Hur tar man på andra  
och hur får andra ta på dig. Författaren jobbar 
inom omsorgen.

2008 • 70 sidor • inbunden
ISBN: 9789170532054 1

Inti Chavez Perez
Bild: Sara Teleman

Lätta sexboken 270 kr

Kunskap hjälper oss att välja vad vi vill göra 
med vår lust. I Lätta sexboken får du mängder 
av fakta och tips. Där kan du också läsa om  
fördomar, grupptryck och samhällets syn på sex. 

2014 • 232 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534973  3

Andreas Bylund

Kompisar, kärlek, känslor 190 kr

I den här boken får du hjälp med problem du 
möter i vardagen. Boken säger inte åt dig vad 
du ska göra. Använd istället boken med dina 
kompisar, prata och tänk själv.

2005 • 111 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530487 2
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Fakta 

Arne Norlin

Avspark till Övertid –  
Allt om fotboll 170 kr

Här får du veta det mesta om fotboll, som hur 
man slår den perfekta frisparken och försvarar 
sig när motståndarna anfaller. Vem är den 
fulaste fotbollsfuskaren och vilka är världens 
bästa spelare.

2006 • 88 sidor • inbunden
ISBN: 9789170530661 3

Martin Nauclér

Jeffrey Ige 170 kr

Fotografen Martin Nauclér har följt silver- 
medaljören Jeffrey Ige under hela hans idrott-
skarriär, på tävlingar och i vardagen. Jeffrey, 
som har en lindrig utvecklingsstörning, har 
blivit en viktig förebild för många.

2013 • 87 sidor • inbunden
ISBN: 9789170534447  1

Sport
Hur är det att lära sig simma i vuxen ålder? Hur känns  
det att flytta och byta fotbollslag? Vi har lättlästa 
böcker om sport både på sommar och vinter. Och så  

har vi ju Jag är Zlatan på lättläst svenska. 

c c
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Fakta 

Mats Wänblad
Bild: Pekka Pääkkö

Ny i laget 210 kr

Om Malin har ett lag, har hon alltid en plats där 
hon känner sig hemma. Då går allt annat mycket 
enklare också. När hon flyttar till Stockholm 
förändras hela hennes liv. Vad betyder fotbollen 
då?

2015 • 92 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535185  2

Josefin Olevik
Bild: Ylva Sundgren

På djupt vatten 210 kr

Jag tror att jag bara är rädd för en enda sak i 
hela världen. Att vara i vatten, säger Sree. Hon 
kan inte simma. Hur är det att lära sig simma 
som vuxen?

2015 • 104 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535154  2

Mattias Klef beck
Bild: Ulf  Palm

Vägen till Vasaloppet 210 kr

Elin ska åka Vasaloppet, nio mil på skidor från 
Sälen till Mora. Det är världens längsta skid-
tävling. Hon har förberett sig och tränat i flera 
månader.

2015 • 64 sidor • inbunden
ISBN: 9789170535086  2
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