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Välkommen till Bokförlaget Hedvig!
Vi vill ge alla en möjlighet att uppleva lustfylld läsning. Därför ger vi ut böcker som är lätta att
läsa för barn, ungdomar och vuxna. Nu finns svenska klassiker, stora bästsäljare
och andra riktigt bra, nyskrivna berättelser med en läsvänlig text.
Våra böcker bygger på en medvetenhet om den specifika läsaren och lässituationen. Böckerna
är framtagna med stor omsorg kring val av ord, meningsbyggnad, form och layout. Allt för att
den som kämpar lite extra med läsningen ska få en härlig läsupplevelse.
Hedvigs utgivning är indelad i två olika områden Lättläst litteratur och Lästräningsböcker.
Gemensamt är att de bjuder in till läsningens stora värld. Men vad är skillanden?

Lättläst litteratur
Här hittar du bearbetningar av
välkända bästsäljare och klassiker.
Men också nyskrivna berättelser för
barn och unga och lättlästa faktaböcker. Den litterära upplevelsen är
central för Hedvigs böcker samtidigt
som de har ett enkelt språk och är
lite kortare än traditionell litteratur.

Lästräningsböcker
Våra lästräningsböcker har som
primärt syfte att fungera i
klassrummet. Det pedagogiska
anslaget syns både i text och form,
och böckerna är indelade
i lättlästnivåer för att underlätta
elevernas lästräning och
läsprogression.

Har du frågor eller synpunkter på vår utgivning? Är det någon bok som du saknar?
Vill vi gärna komma i kontakt med dig som vill arbeta med våra böcker på skolor eller
bibliotek, med dig som är förälder till läsovilliga barn eller ungdomar eller med dig som
läser lättlästa böcker. Du når oss enklast via hej@bokforlagethedvig.se

Vi hörs!

/Hedvig med vänner
Bokförlaget Hedvig • Sveavägen 56 • 111 34 Stockholm
www.bokforlagethedvig.se
@bokforlagethedvig

1984 (lättläst)
George Orwell

En av den moderna litteraturens största klassiker i
lättläst och förkortad version. Winston Smith lever ett
fattigt och enkelt liv i Oceanien, en av de tre staterna
i världen. Han och resten av befolkningen är ständigt
övervakade av Storebror, ledaren för Oceanien.
George Orwells framtidsskildring 1984 publicerades
för första gången 1949, men är ständigt aktuell med
teman som den totalitära staten,
övervakningssamhället och manipulering av historien.
Bearbetare Johan Werkmäster
Sidor 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710361
Utgivningsmånad Januari 2021

Dvärgen (lättläst)
Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvists klassiska berättelse om en
illasinnad dvärg vid en italiensk renässansfurstes
hov. Dvärgen är fylld av hat och känner bara äkta
glädje vid krig och död. Boken utkom 1944 och ses
som en av 1900-talets viktigaste verk och har bland
annat tolkats som en kritik av Europas växande
främlingsfientlighet och nazism.

Bearbetare Cecilia Davidsson
Sidor 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710378
Utgivningsmånad November 2020

1793 & 1794 (lättläst)
Niklas Natt och Dag

En brutal och naken skildring av det sena 1700-talets
mörkaste vrår. 1793 och 1794 är de första delarna i
Niklas Natt och Dags populära Bellman Noir-triologi.
Passar alla som gillar spännande berättelser och
historiska miljöer. Bearbetningarna innehåller en
prolog som sätter in läsaren i miljön, tiden och
karaktärerna för att underlätta förståelsen.
1793
Bearbetare Niklas Darke
Sidor 196
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710132
Utgivningsmånad Augusti 2020

Jerusalem (lättläst)
Selma Lagerlöf

En av Selma Lagerlöfs mest lästa och mest älskade
berättelser som bygger på verkliga händelser. De rika
Ingmarssönerna är storbönder i Dalarna i slutet av
1800-talet. De äger bygdens största gård och är vana
att bestämma. Men livet är inte alltid enkelt.
Ingmarssläkten drabbas ofta av olyckor och grym död.
Kärleken är inte heller lätt att förstå sig på. När nya
församlingar och idéer kommer till Dalarna förändras
livet för många.
Del 1
Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 160
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710095
Utgivningsmånad Augusti 2020

Del 2
Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 154
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710194
Utgivningsmånad Augusti 2020

1794
Bearbetare Niklas Darke
Sidor 214
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710149
Utgivningsmånad December 2020

Queenie (lättläst)
Candice Carty-Williams

Queenie är 25 år, bor i London och har just blivit
dumpad av sin pojkvän. Eller egentligen har de bara
en paus. I väntan på att han ska ta tillbaka henne söker
hon tröst på alla möjliga ställen. Bland annat hos
dåliga män som bara får henne att må sämre. Inget
blir heller lättare av alla de fördomarna hon som ung,
svart kvinna måste stå ut med varje dag. Men med
humor, lojala bästisar och en jamaicansk mormor som
alltid vet bäst kan man övervinna det mesta. Queenie
är en rolig och ärlig roman om att leta efter kärlek och
sig själv i dagens samhälle.
Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 190
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710842
Utgivningsmånad Februari 2021

Den underjordiska
järnvägen (lättläst)
Colson Whitehead

Cora lever ett svårt liv som slav på en bomullsplantage
i amerikanska södern. Caesar, som också är slav,
föreslår att de ska rymma tillsammans. Cora säger
motvilligt ja. Nu börjar Coras kamp för att bli fri.
Hon flyr från stat till stat via en underjordisk järnväg.
Den onde slavjägaren Ridgeway är henne på spåren.
Han vill krossa henne och järnvägen som gjort flykten
möjlig. I verkligheten var den underjordiska järnvägen
ett nätverk som skyddade och hjälpte slavar. I boken
har den tagit formen av en riktig järnväg.
Boken berättar på ett levande sätt om slaveriets
historia. Genom personerna skildras människans
grymhet, men också godhet och mod.
Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 184
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710385
Utgivningsmånad Januari 2021

En bur av guld (lättläst)

Vingar av silver (lättläst)

Första delen i Camilla Läckbergs succéserie om
Faye. Faye har allt. En perfekt man, en fin dotter
och den lyxigaste lägenheten i stan. Men det
är något som inte stämmer. Nu kommer hennes
mörka minnen från barndomen i Fjällbacka
tillbaka till henne. Äktenskapet känns inte längre
tryggt och hon börjar känna sig fångad.
Som i en bur av guld.

Andra delen i succéserie om Faye. Faye lever
ett bra liv utomlands. Hennes före detta man
sitter i fängelse och hennes företag Revenge är
framgångsrikt. Men när Revenge ska lanseras
i USA hotas plötsligt företaget och Faye tvingas
åka tillbaka till Stockholm. Med hjälp av en liten
grupp kvinnor kämpar hon för att rädda det
som är hennes och skydda de hon älskar mest.

Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 208
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710033
Utgivningsmånad Maj 2020

Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 190
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710040
Utgivningsmånad November 2020

Camilla Läckberg

Silvervägen (lättläst)
Stina Jackson

Camilla Läckberg

Goda grannar (lättläst)
Mattias Edvardsson

Stina Jacksons prisade spänningsroman om
Lelle som söker efter sin försvunna dotter
längs med Silvervägen. En bladvändare med
både hjärta och djup som kan hitta många
lättlästläsare.

Goda grannar utforskar hur väl vi egentligen
känner våra närmaste. En välskriven
psykologisk spänningsroman som drar in
läsaren från första sidan.
Passar spänningsälskare som gillar när
obehaget smyger sig på och finns under ytan.

Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 154
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710125
Utgivningsmånad Augusti 2020

Bearbetare Pamela Jaskoviak
Sidor 202
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710262
Utgivningsmånad November 2020

Innan molnen kommer
(lättläst)

Knutby (lättläst)

Första delen i deckardrottningen
Mari Jungstedts nya serie som utspelar sig
i Malaga. Mystiska mord leder långt tillbaka
i Spaniens blodiga historia.

Berättelsen om en grupp människor som
drömmer om himmelriket på jorden.
Men där maktspel, sex och religion gör
tillvaron till ett helvete. Spännande för
den som är nyfiken på händelserna i Knutby.

Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 174
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710118
Utgivningsmånad September 2020

Bearbetare Pamela Jaskoviak
Sidor 202
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710088
Utgivningsmånad Maj 2020

Fjärilsvägen (lättläst)

Gustavs grabb (lättläst)

Patrik Lundbergs gripande porträtt av sin
mamma som växte upp under rekordårens
Sverige, men hamnade i en helt annan
verklighet under finanskrisen. För de som
är intresserade av samhälle och politik.

Memoar av landets mest folkkära person
Leif G. W. Persson. Passar läsare som är nyfikna
på Leifs liv och polisens arbete. Boken bjuder
också på mycket igenkänning för läsare i
samma generation.

Bearbetare Johan Werkmäster
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710279
Utgivningsmånad Oktober 2020

Bearbetare Johan Werkmäster
Sidor 184
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710057
Utgivningsmånad Augusti 2020

Mari Jungstedt

Patrik Lundberg

Jonas Bonnier

Leif G. W. Persson

De sju systrarna &
Stormsystern (lättläst)
Lucinda Riley

Sju systrar som symboliserar varsin stjärna i
Plejaderna. Sju starka kvinnor som är väldigt olika,
men som alla söker sitt ursprung.
I den första delen De sju systrarna får vi följa Maia,
den enda systern som bor kvar i det vackra barndomshemmet Atlantis vid Genèvesjön. Systrarnas
adoptivfar, miljardären Pa Salt, har precis dött på ett
mystiskt sätt. Pa Salt har skrivit brev med ledtrådar till
systrarna som leder dem på varsin resa mot deras
olika ursprung. Maias brev tar henne till Rio de Janeiro.
Den andra delen Stormsystern handlar om Ally,
systrarnas självklara ledare. Ally är modig, självständig
och lik Pa Salt i sin kärlek till havet och segling. När Ally
får höra om faderns mystiska död deltar hon i en stor
seglingstävling. Hon avbryter genast tävlingen och
beger sig till barndomshemmet Atlantis.
De sju systrarna: Maias bok
Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 190
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711078
Utgivningsmånad April 2021

Mellan himmel och hav &
Ett enklare liv (lättläst)
Anna Fredriksson
Första och andra delen i Anna Fredrikssons populära
Pensionat Pomona-triologi. En varm berättelse om tre
generationer kvinnor på Österlen. I den första delen får
Sally veta att hon har ärvt ett stort hus på Österlen i Skåne.
Hennes dotter Josefin bor inte långt därifrån och Sally ser
det som en chans att bli sams med henne. Hon lämnar allt
och flyttar dit.
I den andra delen har det blivit midsommar på Österlen
och Sally öppnar sitt älskade pensionat, men förstår snart
att det är svårare än hon trott att driva det.
Mellan himmel & hav
Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 172
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710064
Utgivningsmånad Maj 2020

Ett enklare liv
Bearbetare Åsa Sandzén
Sidor 150
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710873
Utgivningsmånad April 2021

Stormsystern: Allys bok
Bearbetare Hanna Wallsten
Sidor 190
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711061
Utgivningsmånad April 2021

Lästräna med pedagogiska böcker
från Bokförlaget Hedvig
Här hittar du Hedvigs lästräningsböcker. Vår utgivning med pedagogiska böcker som kan
användas i utbildningssammanhang. Först ut är läsvänliga feelgood-berättelser som
vänder sig till vuxna läsare. Tanken är att de ska fungera i svenskundervisning på
exempelvis Komvux, Sfi eller under boksamtal på språkcafé. Böckerna är indelade i fem
olika lättlästnivåer för att rätt läsare ska hitta rätt bok på rätt nivå. Till böckerna finns
handledningar att ladda ner via bokforlagethedvig.se

Grannen på våningen under
Anna Hansson
Nivå 4
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711016
Utgivningsmånad Mars 2021

Dahlias hemlighet
Martin Palmqvist
Nivå 5
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711009
Utgivningsmånad Mars 2021

Kampen för kafé krut
Sara Wadell
Nivå 5
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711047
Utgivningsmånad Mars 2021

Första fristående delen i en
romantisk feelgoodserie om
fördomar, relationer och
familjebildning. Samira hatar
råttor men går ändå med på
att mata grannen Martins
råttor när han ligger på sjukhus
och blir förälskad både i
råttorna och Martin.

Malik och hans dotter Dahlia
driver en godisbutik
tillsammans och bor i en
lägenhet ovanpå. De har en
nära relation och gör mycket
tillsammans. Men när Dahlia
kommer hem från en semester
beter hon sig annorlunda och
sluter sig. Malik förstår inte alls
vad som pågår. När Dahlia
måste åka till sjukhuset avslöjas
hemligheten, och det är inte
alls vad Malik har tänkt sig.

Första fristående delen i en ny
serie som kretsar kring Rut som
kämpar för Kafé Kruts
överlevnad. Ruts kafé har under
många år varit en blomstrande
verksamhet. Det senaste året har
hon dock blivit utkonkurerad av
flera hippa ställen som tagit över
kvarteret och gästerna.
Med hjälp av två trogna
stammisar börjar hon en listig
kamp för att få
kunderna tillbaka.

En lästräningsbok på nivå 5
som med glimten i ögat tar upp
frågor om ensamhet och familj.

En underhållande lästräningseller högläsningsbok på nivå 5
med mycket humor och värme.

En vardagsnära lästräningsbok
på nivå 4 om hur fördomar kan
sätta krokben för kärleken. En
bok som är lätt att känna igen
sig i.

Helena Dahlgren &
Elisabeth Widmark

Första och andra äventyret i en ny serie om ett träd
med en hemlighet och tre utvalda barn.
Nära Wilmas skola finns ett träd med ett stort hål i.
Wilma vet att det är en helt vanlig ek. Men varför
börjar det dyka upp hemliga lappar i hålet? Och
varför drömmer Wilma så underliga drömmar om
trädet på nätterna?
I andra delen har trädet gett Nour en svår uppgift. Hon
tvingas samarbeta med mobbaren Sebbe. Det är
Sebbes fel att livet i skolan är ett helvete för Nour. Fast
hon har inget val. Nu är det hon, Sebbe och Wilma
som trädet valt ut. Men vad vill trädet att de ska göra?
Och kan magi ändra något i verkligheten?
Helena Dahlgren har skrivit en lättläst berättelse där
spänning och magi tar plats mitt i den grå vardagen.
Tillsammans med Elisabeth Widmarks illustrationer blir
serien en egen värld att kliva in i.
Trädets hemlighet. Wilma
Ålder 9-12 år
Sidor 78
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710187
Utgivningsmånad Augusti 2020

”Vill inte spoila men
jag hoppas att fler
delar kommer snart
så barn som läser
denna del snabbt kan
fortsätta med nästa
bok.”
- Barnboksfamiljen

”11-åringen har precis börjat
läsa och ropade nyss glatt att
han redan läst ett kapitel. Det
är så lite som gör att läslusten
håller i sig när man kämpar
med läsning. Ibland räcker
det med ett kort första kapitel
för att känna att man klarar
av det.”
- I Mitt Bibliotek

Trädets hemlighet. Nour
Ålder 9-12 år
Sidor 78
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710163
Utgivningsmånad Mars 2021

Barn och ung

Trädets hemlighet. Wilma &
Trädets hemlighet. Nour

Barn och ung

Tordyveln flyger i skymningen
& Agnes Cecilia (lättläst)
Maria Gripe

Två av Sveriges mest lästa och älskade
ungdomsromaner.
Tordyveln flyger i skymningen
En gåtfull berättelse som tar plats i byn Ringaryd i
Småland. Jonas, hans syster Annika och deras vän
Daniel tar läsaren med på ett spännande äventyr när
de kommer över brev om en mystisk egyptisk staty.
Agnes Cecilia
Nora är föräldralös och växer upp hos sina släktingar.
När familjen flyttar till en gammal lägenhet börjar
mystiska saker hända. Klockan går baklänges, en vas
faller i golvet och avslöjar en hemlighet och en gammal docka tycks få liv. Varför sker allt detta? Nora letar
efter orsakerna och inser att förklaringen kanske finns
närmare henne än hon kunnat gissa.
Tordyveln flyger i skymningen
Bearbetare Niklas Darke
Ålder 9-12 år
Sidor 159
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710354
Utgivningsmånad Oktober 2020

En ö i havet (lättläst)
Annika Thor

Annika Thors älskade skildring
av två systrars liv i skuggan av
andra världskriget. Steffi och
Nelli är tolv och sju när de
lämnar sitt hemland
Österrike för att fly nazisterna.
De hamnar på en fiskeö utanför
Göteborg. Systrarna har drömt
om ett semesterparadis med
sandstränder och palmer. Men
ön är kal och grå och ingen
talar deras språk. Dessutom
visar det sig att de måste bo
hos olika familjer. En varm
berättelse om att vara ny i ett
land.
Bearbetare Cecilia Davidsson
Ålder 12-15 år
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710071
Utgivningsmånad Maj 2020

Agnes Cecilia
Bearbetare Åsa Sandzén
Ålder 12-15 år
Sidor 160
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710835
Utgivningsmånad Februari 2021

Tips!
Utmärkt diskussionsbok i
klassrummet & bokcirkeln.

Fjärde riket (lättläst)
Maria Nygren

Blenda, LSD och Penny har
inte så mycket gemensamt. Ja,
de går i samma klass. Inget
mer. De skulle aldrig kunna bli
vänner till exempel. Men när de
gör ett grupparbete om Hitler
förstår de hur de ska störta
deras fiende: skolans härskare
Hedvig. Fjärde riket handlar om
sociala hierarkier och
maktmissbruk på en
högstadieskola.
Bearbetare Andreas Palmaer
Ålder Unga vuxna
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710101
Utgivningsmånad Augusti 2020

Andreas Palmaer &
Henri Gylander

Armand ”Mondo” Duplantis har världsrekordet i
stavhopp, men hur tog han sig dit? I den här
serieromanen får läsaren följa Armand från när
han som fyraåring hoppade stavhopp hemma på
den egenbyggda banan fram till världsrekord.
I boken finns även fakta om stavhopp och
stavhoppshistoria.
Det här är första delen i en biografisk serie om
olika äventyrar- och sporttalanger. Perfekt för
ovana och ovilliga läsare som gillar sport, fakta
och framgångssagor.
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710200
Utgivningsmånad December 2020

Kolla inlagan!
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Barn och ung

Mot toppen.
Armand Duplantis

Fakta

Fatta svårt ...

Aktuellt i pandemitider!

Lättlästa faktaböcker om
naturvetenskap och teknik.

Galaxer
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710934
Utgivningsmånad Februari 2021

Virus
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710972
Utgivningsmånad Augusti 2020

Vaccin
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 99789179710972
Utgivningsmånad Februari 2021

I den här fullspäckade faktaboken får du veta
det viktigaste om galaxer, rymden och vår plats i
universum.

Vad är egentligen ett virus? Vad händer när virus
gör oss sjuka? Och hur skyddar vi oss? Det får du
reda på i den här faktaboken.

Vaccin är ett läkemedel som man tar i förväg för
att slippa bli sjuk. Men vad händer i kroppen när
man vaccinerar sig? Och hur tas vaccin fram?

En dag som ...
Låt läsaren bekanta sig med spännande och
aktuella yrken och livsstilar för en dag.

Bonde
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710996
Utgivningsmånad Mars 2021

Läkare
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710224
Utgivningsmånad Augusti 2020

Dansare
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711085
Utgivningsmånad Februari 2021

Jägare
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710989
Utgivningsmånad Mars 2021

Vi får följa en småskalig bonde under
en dag och får reda på vad det bästa
och det värsta med att vara bonde är.

En läkares jobb är att undersöka
sina patienter och se till att de får
den vård de behöver. Men hur är det
egentligen att jobba som läkare?

Följ med en dansare som försörjer sig
på att dansa för publik för en dag och
få svar på hur en koreografi övas in på
bästa sätt.

Vad gör en professionell jägare och
hur går en jakt till? Du får också koll
på jägarens viktigaste utrustning och
tips på hur man blir en bra jägare.

Det visste du inte om ...

Möt världens största och
mest kraftfulla traktorer!
Några används i jordbruket
och andra i tävlingsformen
traktorpulling. De kan väga
över 20 ton och tankas med
mer än 15 badkar bränsle.
Lär dig om hur de byggs
och allt de kan göra i
denna fartfyllda bok
om monstertraktorer.

Monstertraktorer
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710903
Utgivningsmånad Februari 2021

Utredare
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok,
isbn 9789179710248
Utgivningsmånad Augusti 2020
En utredares jobb är att ta reda på
om ett brott har skett och vilka som
var med. Men hur är det egentligen
att jobba som utredare?

Fakta

En serie med oväntade fakta om roliga och aktuella
ämnen. Lättläst med mycket bilder och illustrationer.
En modern myt är något
som många människor tror
är sant, men som faktiskt är
falskt. Ofta handlar det om
roliga eller läskiga saker,
sådant som många tycker är
kul att prata om och dela på
nätet. Men världen är full av
saker som både är roliga och
sanna.
Om du läser den här boken
så får du koll både på myter
och fakta!

Moderna myter
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710927
Utgivningsmånad Februari 2021

Ovanliga husjur
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710255
Utgivningsmånad Augusti 2020

Slukhål
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710910
Utgivningsmånad Mars 2021

Du vet kanske en hel del om Sveriges
vanligaste husdjur, hund och katt. Men vad
vet du om våra ovanligaste husdjur? Visste
du till exempel att flygpungekorren är en
mästare på att knyta upp knutar? Eller att
minigrisar kan väga mer än en fullvuxen
människa?

De kan vara små som fotbollar eller så stora
att de kan sluka ett helt hus. Men vad är
egentligen ett slukhål? Varför uppstår
slukhål? Har vi mer slukhål idag än förr?
Om du läser den här boken så får du koll
på allt du inte visste om slukhål!

I den här boken får du träffa några av våra
ovanligaste husdjur och veta vad som gör
dem så speciella.

Fakta

Värsta bästa nätet &
Värsta bästa hälsan (lättläst)
Maria Dufva

I Värsta bästa nätet vänder sig kriminologen Maria
Dufva direkt till barnen för att berätta hur man blir
mer nätsmart. Möjligheterna att hitta vänner,
intressen och kunskap på nätet är fantastiska. Men
i en digital värld lurar också många faror i form av
utnyttjande, mobbning och näthat. Här ges tips och
råd om hur man kan undvika farliga och jobbiga
situationer.
I uppföljaren Värsta bästa hälsan förklarar Maria
Dufva med hjälp av experter på motion, mat, sömn
och psykisk hälsa hur livet med skärmar påverkar hur
vi mår.

Värsta bästa nätet
Bearbetare Mats Ahlsén
Ålder 9-12 år
Sidor 84
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710026
Utgivningsmånad Maj 2020

Hjärnstark (lättläst)
Anders Hansen

Vill du bli lugnare, mer fokuserad, få bättre minne och
tänka snabbare och mer kreativt ? Då ska du röra på
dig! När du tränar mår inte bara musklerna bättre.
Hjärnan blir också piggare och starkare. I Hjärnstark
berättar överläkaren Anders Hansen varför det är så
bra för hjärnan med träning.
Bearbetare Niklas Darke
Sidor 156
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710019
Utgivningsmånad Maj 2020

Värsta bästa hälsan
Bearbetare Mats Ahlsén
Ålder 9-12 år
Sidor 88
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710880
Utgivningsmånad April 2021

Här kan du köpa våra böcker

Tips!
Hedvigs böcker finns tillgängliga på
de största streamingtjänsterna.
Få 30 dagar gratis lyssning via BookBeat
ww.bookbeat.se/bokforlagethedvig

Adlibris
www.adlibris.se

Akademibokhandeln
www.akademibokhandeln.se

Bokus
www.bokus.se

BTJ
www.btj.se

Läromedia
www.laromedia.se

Amazon
www.amazon.se

Vill du bli återförsäljare av våra böcker?
Kontakta Sandra Svensson, Försäljnings- och
marknadsansvarig, för priser, rabatter eller samarbeten.
Mejla sandra.svensson@bokforlagethedvig.se

Sommaren 2021

Ett urval av sommarens utgivning hos Hedvig!

Andra delen om
systrarna Nelli
och Steffi

Näckrosdammen
(lättläst)
Annika Thor
isbn 9789179711429

Se alla böcker på bokforlagethedvig.se

Tredje delen i
Lucinda Rileys De sju
systrarna-serien

Skuggsystern - Stars bok
(lättläst)
Lucinda Riley
isbn 9789179711344

Vägen till äppelriket
(lättläst)
Anna Fredriksson
isbn 9789179710866

Sista delen i Pensionat
Pomona-triologin

Jobba med Hedvigs böcker
i klassrummet
Hedvigs böcker används flitigt i

klassrummen. Därför har vi tagit
fram elev- och lärarhandledningar till
alla böcker för att göra lektionsupplägget
lite enklare.
Ladda ner handledningarna gratis via
bokforlagethedvig.se
För fler tips på hur du kan jobba med
böckerna - prenumerera på vårt
månadsbrev!
bokforlagethedvig.se/nyhetsbrev

