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Om frihetslängtan
av Ann-Helén Laestadius
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Lättläst – läsglädje för alla
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 luftig.

I min salig bokcirkel började vi en gång
att likna böckerna vi läste vid olika
slags föda.
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En bok kunde vara en matig grönsallad,
frisk och stärkande för kropp och själ,
medan en mer fängslande rackare seglade
fram i gommen som en nygräddad pariservåffla. En ömtålig men behaglig läsning,
tyckte vi. Och så fortsatte det.
Litteratur är litteratur, tycker vän av ordning.
Och det är ju helt sant. Kanske var det inte för
inte som vår bokcirkel senare upplöstes. Men
ibland kan beskrivningar hjälpa till. Nog ser
du en viss slags bok framför dig om jag säger
stuvade makaroner?
Att plocka ihop en vårutgivning påminner på
samma sätt om att duka upp en hel buffé åt
främmande gäster, som vi på förlaget förstås
vill ska lämna bordet mätta och belåtna. Vi
lovar att det bland vårens böcker ska finnas
något för allergikern, för
den hungrige, för den
sötsugne …
Varsågod!

Hanna Larsson
Förläggare, LL-förlaget
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Våga vego!

209 kr

Karin och Ylva Sundgren
Laga gärna mat efter säsong
och välj råvaror som odlas nära.
Maten smakar så mycket godare
då. I boken Våga vego! finns
recept med några av de
vanligaste grönsakerna som
odlas i Sverige; lök, rotfrukter,
potatis, svamp, kål och
baljväxter. Laga, ät och njut!
ISBN 978-91-88073-40-2
Utgivning: maj 2018
Omfång: 128 Sidor • Inbunden
Språknivå: 2

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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Bara dra			

131 kr

Ann-Helén Laestadius
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“Han har blivit hotad och
kallad lappjävel, men bara
skrattat. Han är någon.
Ändå vill han inget av
det längre.”

Johannes är nitton år och bor med sin familj i
Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet,
eftersom föräldrarna behöver honom i arbetet
med renskötseln. Men Johannes vill någonting
annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt
hemifrån. Men om han gör det sviker han familj
och traditioner. Så träffar han Minna. Hon går sin
egen väg och låter ingen bestämma över henne.

ISBN: 978-91-88073-53-2
Utgivning: mars 2018
Omfång: 176 sidor • Mjuka pärmar
Språknivå: 3

En enda risk		

139 kr

Simona Ahrnstedt
Återberättare: Pamela Jaskoviak
Ambra Vinter är journalist på Sveriges största
kvällstidning. Hon är knivskarp och kaxig.
Tom Lexington är före detta
elitsoldat. Traumatiserad
och sviken försöker han
vinna tillbaka kvinnan
”Deras läppar möts
han förlorat till en
i en mjuk kyss.
annan. Två människor
Tom knäpper upp
som är varandras
motpoler förs samman
en knapp i hennes
av ödet i ett vintrigt
blus.”
Norrbotten.
ISBN 978-91-88073-42-6
Utgivnings: februari 2018
Omfång: 242 sidor • Storpocket
Språknivå: 3
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Funkisfestivalen

– En tävling för vinnare

147 kr

Helene Lumholdt
Bild: Martin Henningsson
Följ med på Funkisfestival – en fantastisk fest full
av glitter och glamour! Funkisfestivalen är en
sångtävling för personer med funktionsnedsättning. Du får möta artisterna, både på och bakom
scenen. De berättar om hur det känns att tävla,
om att vara nervös och om att bli besviken.
Men mest handlar Funkisfestivalen om glädje.
Om lyckan att stå på scen och få sjunga.

”De flesta sjunger på
engelska – som Martin.
Han har också skrivit
sin låt själv. Det är en
hårdrockslåt.”

ISBN: 978-91-88073-52-5
Utgivning: mars 2018
Omfång: 70 sidor • Inbunden
Språknivå: 1

Två smarta brorsor

127 kr

Monica Byekwaso
I den tredje fristående delen i serien är bröderna
Nalle och Niklas på väg till morfar Sture. Han bor
mitt ute på landet i en stuga. Först är det tåg, sen
är det buss. Inga problem, Niklas har redan köpt
biljetter till båda. Han har dem i sin sprillans nya
smartphone.
En varm humoristisk berättelse om två bröder
som är smarta var och en på sitt vis.
Monica Byekwaso har tidigare skrivit om Nalle
och Niklas i de två fristående böckerna Bästa
brorsorna och Brosor med brudar.
ISBN 978-91-88073-58-7
Utgivning: januari 2018
Omfång: 40 sidor • Inbunden
Språknivå 1
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Mosippan			

74 kr

Krig, ransonering,
längtan och kärlek.
Mitt i en grå
vardag skimrar Nancy.

Elsie Johansson
Återberättare: Johan Werkmäster
Nancy, sjutton år, längtar efter att det riktiga livet
ska börja. Hon drömmer om att utbilda sig,
flytta till stan och att hitta kärleken. När hon
träffar Lars vågar hon nästan hoppas att hennes
drömmar kan bli verklighet.
Missa inte heller Glasfåglarna, första delen av
Elsie Johanssons böcker om Nancy, som också
finns på lättläst.
ISBN: 978-91-88073-67-9
Utgivning: april 2018
Omfång: 128 sidor • Pocket
Språknivå: 3
LÄTTLÄST

Emma			

139 kr

Jane Austen
Återberättare: Johan Werkmäster
En kärleksroman, en komedi och en berättelse
full av gåtor. Jane Austens roman översattes första
gången till svenska 1857. Här berättas historien
på lättläst svenska, i lysande bearbetning av
Johan Werkmäster

jane
austen

ISBN: 978-91-88073-60-0
Utgivning: maj 2018
Omfång: Storpocket
Språknivå: 3

Stoltet och fördom av
Jane Austen finns också
på lättläst.

Lättlästa böcker • Nyheter från LL-förlaget våren 2018

5

Lättpocket
I vår serie Lättpocket får du bra berättelser i ett litet behändigt
format. Vårens tema är Skräck. Alla är på språknivå 2. Till hösten
kommer ytterligare fyra Lättpocket, då på tema Feelgood.

Vårt blod, våra ben

47 kr

John Ajvide Lindqvist
Återberättare: Klara Lindell
När Robin spelar piano brukar hans pappa sitta
i köket och lyssna. En dag märker han att Robin
spelar en obehaglig melodi. Melodin får hans
pappa att vilja göra fasansfulla saker.

Madeleine Bäck
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Jack Werner

47 kr

Det går rykten om varelser som lever i gångarna
under Slussen i Stockholm. Varelser som liknar
människor, men ändå inte. Ett råd till dig som
läser det här är: Håll dig långt ifrån Slussen.

ISBN: 978-91-88073-66-2
Utgivning: april 2018
Omfång: 80 sidor • Lättpocket
		

ISBN: 978-91-88073-62-4
Utgivning: april 2018
Omfång: 80 sidor •Lättpocket

Lådan

Under Slussen

47 kr

Långhelgen

Viveca och Camilla Sten

Blir du yr av blod, och skakig av onaturliga
krafter? Läs inte skräckberättelsen Lådan, det
är den läskigaste boken i år.

”Hon hörde det där underliga
ljudet igen. Den här gången
var det lägre, och närmare.
Precis innanför dörren.”

ISBN: 978-91-88073-63-1
Utgivning: april 2018
Omfång: 80 sidor • Lättpocket

ISBN: 978-91-88073-75-4
Utgivning: april 2018
Omfång: 80 sidor • Lättpocket
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Ta inte med
Långhelgen till lånat
hus, du kommer inte
våga stanna kvar.

Nyheter på lättläst
Det är viktigt att nyheter om politik når och kan förstås av alla. Vi
hjälper dig att följa debatten och ha koll på svensk politik inför
valet hösten 2018.

Valskola 2018				147 kr
Redaktionen 8 Sidor
En del tycker att det är meningslöst att rösta. En enda röst gör
ingen större skillnad. Men förra valet var det över en miljon
människor som inte röstade. Deras röster hade kunnat förändra
politiken. Det är därför vi har gjort den här boken. Det är därför
vi också har sajten Alla Väljare. Vi tycker att det är viktigt att alla
förstår vad politik handlar om. Det är då demokratin fungerar bäst.
ISBN: 978-91-88073-43-3
Utgivning: januari 2018
Omfång: 96 sidor • Mjuka pärmar
Språknivå 3

Alla Väljare har koll på valet
Alla Väljare är en lättläst sajt om politik. Där finns nyheter om
svensk politik och information om de politiska partierna.
Här hittar du också bildspel om valet och om hur man röstar.
Läsare kan ställa frågor till partierna. Svaren publiceras sedan på
lättläst svenska.
Läs mer på allaväljare.se

8 Sidor
Tidningen 8 Sidor är en fri och oberoende nyhetstidning som inte
hör till något politiskt parti eller någon förening. Tidningen presenterar veckans nyheter på ett redaktionellt och lättbegripligt sätt.
8 Sidor skrivs på lättläst svenska och innehåller inga konstiga ord
eller krångliga meningar. 8 Sidor förklarar vad som har hänt, var
det har hänt och varför. Vi ger bakgrund och sammanhang så att
våra läsare kan hänga med. Tidningen innehåller veckans nyheter:
inrikes, utrikes, sport, kultur och mycket mer.
8 Sidor finns som tryckt tidning, ljudtidning, taltidning, punktskriftstidning och pdf-tidning. Beställ prenumeration på 8sidor.se
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NYHET!
Missa inte Ann-Helén Laestadius roman Bara dra.
Ann-Helén är svensk-samisk journalist och
författare med rötterna i Kiruna. Hon förlägger
gärna sina berättelser till hemtrakten i Norrbotten.
2016 tilldelades hon Augustpriset för bästa barnoch ungdomsbok.
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Till hösten 2018 kommer
boken Bara dra också på
nordsamiska, sydsamiska
och lulesamiska.

Så här beställer du
Du kan köpa alla våra böcker i vår webbokhandel ll-forlaget.se
Du kan också mejla din beställning till info@isydistribution.se
Ett urval av böckerna finns även hos utvalda bokhandlare,
som Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus.

En del av MTM
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Bara dra är Ann-Heléns första bok på LL-förlaget.
Det är en berättelse om
identitet och längtan.

