Lättlästa böcker
Nyheter från LL-förlaget våren 2020

EN VÅR
I KÄRLEKENS
TECKEN!

Våren 2020 går
i kärlekens tecken
Hej, nu är vi här! Efter en intensiv, fullmatad och rolig överlämning från våra kollegor
i Stockholm är nya, skånska LL-förlaget på
plats i Malmö. Vi är proppfulla av idéer och
tankar om lättläst och om vår verksamhet
framöver.
Först och främst är vi stolta och glada över
att kunna presentera vår allra första katalog!
Våren 2020 går i kärlekens tecken: I sina
karakteristiskt korta texter skildrar Emma
Frey-Skøtt i Hjärtat det kalejdoskop av

känslor som kärleken rymmer. Både Monica
Byekwasos Låt bli min tjej! och Thea Blixts
Äntligen ihop handlar om kärleksrelationer
och hur svårt det ibland kan vara att förstå
varandra – hur kär man än är. Byn som
vägrade dö av Camilla Wallqvister handlar
om den både starka och lite vemodiga
kärleken till hembyn i en avfolkningsbygd.
Vi är också väldigt nyfikna på dig som läser
den här texten! Vilken är din relation till
lättläst? Vad är en riktigt bra lättläst bok,
tycker du? Vad saknar du? Vad funkar sämre?
Alldeles oavsett om du själv läser lättlästa
böcker eller om du kommer i kontakt med
vår utgivning främst som läsombud eller
förmedlare vill vi väldigt gärna veta vad
du tycker. Vi tror nämligen att det är när
vi pratar böcker tillsammans som den så
viktiga utgivningen av lättlästa titlar utvecklas och frodas och når ännu fler lässugna.
Hoppas vi hörs!

Maria Ramdén
Förläggare, LL-förlaget
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VÅRA SPRÅKNIVÅER:

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

3 Lätt
2 Lättare
1 Lättast
Läs mer om språknivåer på ll-forlaget.se

I vår webbokhandel ll-forlaget.se eller mejla
din beställning till info@isydistribution.se
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När det är svårt att förstå varandra
Låt bli min tjej! är andra boken om Moa och Miranda. Den handlar
om svartsjuka och om att vara olika, men ändå älska varandra.
Kan man till och med älska flera?

Moa och Miranda:
Låt bli min tjej!
Monica Byekwaso
Illustratör: Kim W. Andersson
Formgivare: Gyllene snittet

Moa och Miranda är grannar på ett gruppboende.
De är inte bara grannar, de är kära i varandra
också. Nu har de varit ihop i flera månader och
visst är Moa fortfarande kär, men hon har också
andra saker att tänka på. Som sitt nya jobb på
ett bageri.
På bageriet finns en jättegullig kille som heter
Totte. Det pirrar i Moa när hon träffar honom.
Moa funderar på om man kan vara kär i flera.
Det känns nästan så. Men vad händer om Miranda
får veta?
Monica Byekwaso har även skrivit Moa och
Miranda och böckerna om brorsorna Niklas
och Nalle: Bästa brorsorna, Brorsor med brudar
och Två smarta brorsor.

Fler böcker av Monica Byekwaso

• Moa och Miranda
• Bästa brorsorna
• Brorsor med brudar
• Två smarta brorsor

•

•

Ca 64 sidor Inbunden Maj 2020
ISBN: 978-91-88073-91-4
Språknivå 1

”När Moa ställt ner sin bricka ser
hon att någon står utanför
butiksfönstret. Någon som trycker
näsan mot rutan. Det är Miranda!
Och hon ser sur ut.”
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Svårt och fint om känslor
Emma Frey-Skøtts populära skräckhistorier i Ögat får nu en uppföljare
på tema KÄRLEK. Frey-Skøtt har lovordats för att på bara några
få rader lyckas berätta en hel historia. Läsaren blir medskapare av
berättelsen – vad händer före berättelsens början och efter dess slut?

Hjärtat – 13 korta
berättelser om det
fina och svåra med kärlek
Emma Frey-Skøtt
Illustratör: Elin Jonsson
Formgivare: Susanne Viborg

Hjärtat är en lättläst bok om stora och svåra
känslor. De superkorta kärlekshistorierna äger
rum i allt från en träningslokal för kampsport
till en fullsatt buss. Texterna är ett tacksamt
underlag för diskussioner om känslor som
längtan, osäkerhet, svartsjuka och skam. Boken
är rikt illustrerad av serietecknaren Elin Jonsson,
vars bilder tillför en extra dimension till berättelserna.

”Signalerna går fram och
så svarar du. Du låter deppig. Det
har du varit ända sedan Amir gjorde
slut. Och jag hör själv hur darrig
jag låter när jag säger:
– Jag har en sak jag
måste berätta ...”

Ca 56 sidor

• Mjukband • Februari 2020

ISBN: 978-91-88073-84-6
Språknivå 2

Fler böcker av Emma Frey-Skøtt:

• Ögat – 13 korta skräckhistorier
4

Lättlästa böcker • Nyheter från LL-förlaget våren 2020

HALLÅ DÄR

EMMA FREY-SKØTT!
Du har ju skrivit många lättlästa barn och ungdomsböcker. Vad är så bra med att skriva lättläst?
– Det är vackert med det avskalade, det är som
att skriva poesi. Det är också utmanande eftersom man med små enkla medel måste få fram en
historia som berör, och man måste skriva med
eftertanke. Det är verkligen en konst.
Hur började du att skriva lättläst?
– Jag var på en föreläsning om lättläst och blev
inspirerad. Sedan gick jag en kurs i att skriva lättläst på LL-förlaget för Maria O´Donnell. Jag hade
skrivit läromedel för barn innan och mitt första
försök att skriva skönlitterärt blev den lättlästa
boken Sveket. Sedan dess har jag skrivit flera lättlästa böcker för Nypon, LL-förlaget, Hegas och
för Natur & Kulturs Läshoppet.
Din senaste bok Ögat handlade om skräck, nu går du
över till kärlek. Så olika ämnen men finns det några
likheter?
– Både skräck och kärlek känns oerhört mycket i kroppen och på så sätt är dessa ämnen lika.
Dessutom väcker båda ämnena mycket tankar
och funderingar. Det är det som är så roligt och
utmanande, att på några få korta rader lyckas
väcka nya tankar.
Vad skriver du på just nu?
– Tillsammans med Madeleine Bäck (bland
annat känd för sina skräckböcker Vattnet drar,
Jorden vaknar och Berget offrar, reds anm.) skriver
jag på ”ett Skräxikon”, en handbok i skräck som
kommer ut till hösten 2021. Jag har alltid älskat
att läsa skräck.
Emma Frey-Skøtt
Bor: På Östermalm i Stockholm.
Bästa bok: Varken av Lisa Förare.
Gör på fritiden: Skriver, klättar och umgås med
sin särbo Jörgen och katterna Astrid, Folke och
hunden Leo-Lennart.
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Kämpaglöd på landet
Camilla Wallqvister är en mästare på att skildra livet på landsbygden
med värme och humor. I Byn som vägrade dö skildras utmaningarna
med att bo i en avfolkningsbygd och kämpaglöden som väcks när
vardagen hotas.

Byn som vägrade dö
Camilla Wallqvister
Formgivare: Susanne Viborg

Vi får följa den före detta bibliotekarien Karl som
har gått i pension och lämnat storstan för lugnet
i en by på landet. Om det blir ödsligt kan han
alltid ta bussen till stan. Tror han.
Men när han står i vinterkylan och väntar på
bussen får han veta av sin nya granne Emma att
den inte kommer att dyka upp på flera dagar.
Kommunen funderar på att dra in busslinjen helt.
Det skulle vara som att ta död på byn.
Men Karl och Emma tänker inte låta byn dö,
de tänker göra motstånd. Kanske kan de till
och med få med sig Emmas tjuriga tonårsson
Lukas i kampen att få byn levande igen?

•

Fler böcker av Camilla Wallqvister

• Bengtssons hemlighet
• På andra sidan vägen
• Utedasset
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Ca 120 sidor Inbunden April 2020
ISBN: 978-91-88073-85-3
Språknivå 2

”– Väntar du på bussen mot stan?
ropar Emma.
– Ja. Den kommer nog snart!
svarar mannen.
Emma skakar på huvudet.
– Den kommer om tre dagar!”
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Att flytta ihop, är det så bra?
Nu kommer uppföljaren till Thea Blixts En egen pojkvän! Den nya
boken Äntligen ihop handlar om längtan efter att bo tillsammans
med den man är kär i, men också om svårigheten att anpassa sig
efter någon annan när man är van vid att bo själv.

Äntligen ihop

Thea Blixt
Formgivare: Sanna Sporrong

Mirja och Alex är tillsammans nu och Mirja
tycker att nästa steg i deras relation är att flytta
ihop. För att övertyga Alex om att det är en bra
idé kommer Mirja på att de kan prova att bo
tillsammans, på hotell.
Men det blir inte riktigt som Mirja tänkt sig.
Visst är det kul och spännande, men det är
ganska jobbigt också. Vill Mirja verkligen flytta
ihop? Och vad känner Alex?

”– Nu vill jag ha glass, säger Mirja.
– Jag är fortfarande mätt av frukosten,
säger Alex.
Kan vi inte bada i havet istället?
– Nej, jag tycker att det är lite
för kallt, säger Mirja.
Titta, där är ett ställe
som säljer glass!”

Ca 64 sidor

• Inbunden • Februari 2020

ISBN: 978-91-88073-89-1
Språknivå 1

Fler böcker av Thea Blixt

• En egen pojkvän
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Så här beställer du våra böcker
Du kan köpa alla våra böcker i vår webbokhandel ll-forlaget.se
Du kan också mejla din beställning till info@isydistribution.se
Böckerna finns även på till exempel Adlibris och Bokus
och går att beställa hos Akademibokhandeln.

En del av MTM
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På vår hemsida hittar du
många fler böcker på lättläst.
Besök oss på ll-forlaget.se

