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Feelgood proppfull med nostalgi
Maj missar bussen efter sitt frisörbesök och bestämmer sig för att istället promenera hem med
sin rullator. Det ska hon väl klara! När hon går förbi konditoriet blir hon så väldigt sugen på
en bakelse. Ska hon unna sig det? Jo, det ska hon. Och tur är väl det, för inne på konditoriet
sitter någon som Maj inte träffat på 70 år. Hennes ungdomskärlek, Lennart.
Dagen blir ett pärlband av överraskningar, förvecklingar och minnen och det ska bli sen kväll
innan Maj till slut kommer hem. Mätt på äventyr, god mat och fylld av ett pirr hon inte känt
på länge.
För att underlätta vid högläsning upprepas handlingen i Sköna Maj kort och naturligt i början
av varje kapitel – och i slutet påminns vi om att nu, nu måste Maj verkligen bege sig hemåt.

Eli Åhman Owetz vann silver för sin roman Brevvännerna i Årets bok 2020
och har vunnit tidningen Seniorens novelltävling om kärlek på äldre dar. När
Eli skrev Sköna Maj tänkte hon mycket på sin egen mamma, som var drabbad
av demenssjukdom. Vad hade hon kunnat identifiera sig med och vad skulle
hon tycka var roligt?
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Skörda från fönsterbrädan
Att få äta egenodlade solvarma tomater är svårslaget! Du behöver varken ha trädgård eller
balkong för att kunna odla. Det räcker fint med en solig fönsterbräda. Och så krukor, jord,
frön, vatten och gödsel, förstås.
Det är både spännande och tillfredställande att följa hur ett frö blir ett litet spirande skott och
med tiden en frodig planta färdig att skörda. I Odla grönsaker inne beskrivs utförligt hur du går
tillväga för att odla basilika, tomater, vitlöksblast, krasse och ärtskott. I bild och text visas alla
steg tydligt – allt från hur djupt du ska så fröna till när det är dags att skörda. Du får även enkla
tips på hur du kan äta det du odlat.
Odla grönsaker inne är en riktigt lättläst bok som hjälper dig att lyckas med din odling.

Författaren Bella Linde och fotografen Lena Granefelt har tillsammans
givit ut flera trädgårdsböcker, bland annat den lättlästa Odla i Sverige. Nu
är de tillbaka med en ännu lättare odlingsbok – för att alla ska lyckas med
sin odling, oavsett förutsättningar.
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Stormande känslor, vänskap och romantik
Det är sommar och grannarna på gruppboendet Bofinken njuter av ledighet, sol och värme.
Snart fyller Jolly år och hon vill planera födelsedagen tillsammans med grannarna och sin
pojkvän, Lasse. Men varför beter sig alla så konstigt? Vill de inte fira henne? Inte ens Lasse?
Jolly blir förtvivlad – tänk om Lasse inte älskar henne längre?
Först på födelsedagen inser Jolly att vännerna och Lasse i själva verket smusslat med en
överraskning bättre än hon vågat drömma om. Tänk att hon oroat sig helt i onödan!
Älskar, älskar inte är andra boken om grannarna på gruppboendet Bofinken. Serien har fått ett
varmt mottagande och fyllt en lucka på lättlästmarknaden tack vare sina nyanserade
karaktärsskildringar av personer med funktionsnedsättningar. Böckerna är rikt illustrerade av
Carina Ståhlbergs livfulla bilder.

Författaren Ann Gomér har lång erfarenhet av att skriva för läsare i behov
av lättläst. Hon har skrivit över 30 böcker, mest lättlästa, för både barn
och vuxna.

Foto: Jacob Nyremark

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Det får duga med en katt
Författare: Johan Werkmäster
Illustratör: Ingela Almgren
Formgivare: Bok & Form
Nivå 2
Ca 70 sidor
Inbunden
2021-04-08
ISBN: 978-91-88073-97-6

Underfundigt om ensamhet och sorg
Sonja är änka sedan ett par år tillbaka och känner sig ensam. Av sin dotter har hon fått en katt
som sällskap. En katt? Sonja hade mycket hellre sett att dottern hälsade på lite oftare, men hon
har ju så mycket med jobbet.
Till sin förvåning upptäcker Sonja att det är riktigt trivsamt att småprata med katten Nisse, så
när han en dag inte kommer hem som vanligt inser hon hur mycket han har kommit att
betyda för henne. När Sonja är ute och letar råkar hon stöta ihop med en man som mer än
gärna vill hjälpa henne att hitta katten. Sonja blir på sin vakt. Varför är han så angelägen? Är
det inte lite konstigt? Och kan hon verkligen ta hjälp av en främling?
I Det får duga med en katt skriver Johan Werkmäster med värme och humor om en kärv
kvinnas och en utåtriktad mans längtan efter sällskap.
Johan Werkmäster debuterade 1983 med en novellsamling och har sedan
dess publicerat många böcker i olika genrer, inte minst lättlästa böcker.
Han är en mycket uppskattad LL-författare som bland annat har skrivit
böckerna om en naken karl.
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Magisk och vemodig vuxensaga
Fullmånen lyser stark över kaféet vid Långsjön. Därinne städar Ali som vanligt. Men den här
natten ska inte bli som andra. En kvinna knackar på dörren. Hon presenterar sig som Mona –
månbagerskan – och ber om att få komma in och baka. Ali får en känsla av att ha träffat henne
förut, och av att han vet vad en månbagerska är, trots att han aldrig tidigare hört ordet.
Under natten kommer flera besökare till kaféet, en efter en. Alla får de varsin kaka av Mona.
När Ali frågar vad kakorna innehåller säger hon att det inte spelar någon roll – att de viktiga
ingredienserna finns i den som äter. Inte förrän dagen gryr och Ali äter sin egen kaka förstår
han vad det betyder. Men då är det för sent att tacka Mona.
Under fullmånen är en bok om dem som bär på en längtan eller sorg så stark att de ibland inte
kan sova. Boken är illustrerad med Lina Blixts suggestiva bilder.
Lisa Förare är matskribenten som blev romanförfattare och nu också
debuterar som lättläst-författare. Tidigare har hon skrivit bland annat
bästsäljaren Matmolekyler och thrillern Varken som var nominerad till
Årets deckardebut i Crimetime Award 2020.
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Demokratin i Sverige 100 år
Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit – det är bara hundra år sedan kvinnor
för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är
vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.
Vilka lagar är extra viktiga i en demokrati? Och vilka utmaningar möter demokratin i Sverige
idag? Demokrati är nämligen ingen självklarhet. Den kan bli både bättre och sämre – det är
upp till oss som lever i den. Boken förklarar dina demokratiska rättigheter och hur du kan
göra din röst hörd.
Boken ges ut samtidigt på två lättlästnivåer – en väldigt lätt och en lite mer avancerad, för att
alla ska ha möjlighet att förstå det samhälle vi lever i.

Moa Candil är journalist på den lättlästa tidningen 8 Sidor och har lång
erfarenhet av att skriva på lätt svenska. Det är vi som bestämmer! är
hennes första bok.

Foto: Enrique Candil
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Demokratin i Sverige 100 år
Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit – det är bara hundra år sedan kvinnor
för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är
vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.
Vilka lagar är extra viktiga i en demokrati? Och vilka utmaningar möter demokratin i Sverige
idag? Demokrati är nämligen ingen självklarhet. Den kan bli både bättre och sämre – det är
upp till oss som lever i den. Boken förklarar dina demokratiska rättigheter och hur du kan
göra din röst hörd.
Boken ges ut samtidigt på två lättlästnivåer – en väldigt lätt och en lite mer avancerad, för att
alla ska ha möjlighet att förstå det samhälle vi lever i.

Moa Candil är journalist på den lättlästa tidningen 8 Sidor och har lång
erfarenhet av att skriva på lätt svenska. Det är vi som bestämmer! är
hennes första bok.
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