


Läslust och lästräning för alla barn!
Vi på Bokförlaget Hedvig vill ge alla en möjlighet att uppleva lustfylld läsning.
Därför ger vi ut läsvänliga böcker för barn, ungdomar och vuxna. Böckerna har
ett lättläst språk, är lite kortare än traditionell litteratur och har alltid en tydlig
layout och form. Böcker som ger mersmak även bland de mest ovilliga läsarna.

I den här katalogen har vi samlat ett urval med böcker för barn och ungdomar. 
Vi hoppas att du ska hitta en bok för någon i din närhet, oavsett om boken ska 
användas som diskussionsunderlag, högläsning eller för individuell läsning. Till 
hjälp för dig som lärare har vi tagit fram elev- och lärarhandleningar till samtliga 
böcker som du kan ladda ner gratis via vår hemsida. De är fria att använda och 
kopiera!

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?
Du når oss enklast via hej@bokforlagethedvig.se

Hoppas att vi hörs!

/Hedvig med vänner

Äntligen är det lördag - det betyder lördagsgodis! Men 
när Beppe ska hugga in på godsakerna råkar han ta en 
sur godis. Usch! Beppe hatar sura godisar. Finns det något 
sätt att undvika de sura godisarna? Vad är surt 
egentligen? Och vad är pH-värde? Farmor och Beppe tar 
itu med problemet - dags att experimentera!

Beppe och farmor är en serie om nioåriga Beppe och 
hans älskvärda farmor. Tillsammans undersöker de olika 
ämnen, från naturvetenskap till samhällskunskap, och gör 
roliga experiment. Och det bästa av allt är att när du har 
läst klart boken kan du testa själv hemma.

Ålder 6-9 år
Sidor 48
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711450

Beppe och farmor: 
godisproblemet
Beppe Singer & Lena Forsman

Bokförlaget Hedvig • Bonnierförlagen AB 
Sveavägen 56 • 111 34 • Stockholm

www.bokforlagethedvig.se

@bokforlagethedvig

Karaktär
från illagan

Sannas föräldrar ska iväg på fest. De lämnar Sanna 
ensam med Lovisa. Klart att Sanna kan sitta barnvakt! 
Fick Lovisa ett blåmärke i pannan? Äsch, det 
är bara att sminka över. Även om det visar sig vara 
brun-utan-sol ... Vill Lovisa ha grönt läppstift? 
Det ordnar Sanna med karamellfärg. Snart vill Lovisa 
gå till de vuxnas fest och tillbaka till sina föräldrar. 
Det fi xar Sanna - allt som behövs är en förklädnad 
och ett koppel på lilla Lovisa ... 

Knasigt och humoristiskt blir det när klämkäcka 
Sanna tar sig an något - inte kan man väl vara 
bäst på allt!

Ålder 6-9 år
Sidor 48
Format Kartonnage, e-bok 
isbn 9789179711856

Världens sämsta barnvakt
Anna Hansson & Maria Källström

Foto Stefan Tell
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En fartfylld och rikligt illustrerad serie som 
är lätt att sluka! 

Krigsfl ygplanen sveper in över staden. Kim och 
hennes familj måste fl y från sitt hem, men i 
tumultet som uppstår blir Kim separerad från 
sina föräldrar och sin syster. Hon är vilse och helt 
ensam, utan en enda människa i sikte. Så stöter Kim 
på en grupp hundar som springer lösa i skogen. 
Tillsammans är de starkare och Kim har funnit en
fl ock - men kan de överleva i vildmarken? Kommer 
Kim hitta sin familj? Och var har alla människor tagit 
vägen?

Vargflickan
Anh Do

Vargflickan - ut i vildmarken (del 1)

Illustratör Jeremy Ley
Översättare Ylva Kempe
Ålder 9-12 år
Sidor 212
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711603

Trädets hemlighet: Wilma,
Nour & Sebbe
Helena Dahlgren & 
Elisabeth Widmark

Trädets hemlighet. Wilma
Ålder 9-12 år
Sidor 77
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710187

Trädets hemlighet. Nour
Ålder 9-12 år
Sidor 84
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710163

För alla som har älskat Sune kommer här en serie med lika delar humor och 
hjärta - möt Benny! 

Benny älskar julen! Det ska vara julgran och snö och julstrumpor och allt 
annat som hör traditionen till. Men bara några dagar innan julafton kläcker 
hans föräldrar den oerhört korkade idén om att de ska fi ra högtiden - 
UTOMLANDS! Och dessutom med KEN och hans familj. Den helt otroligt 
snygge Ken, som Benny inte kan säga ett vettigt ord till utan att bli en tomat 
i ansiktet. Nej, Benny måste sätta stopp för denna katastrof - han måste 
sabotera familjens resa. 

Till sin hjälp har han vännerna Akemi och den pensionerade Hollywood-
skådisen Magda-Rose. Snart har Benny dragits in i ett krig med resebyrån 
och dess galne förkämpe, fransmannen I. Diót.  

Översättare Lars Ahlström
Ålder 9-12 år
Sidor 148
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711580

Benny blir galen
Tom Erik Fure & Kenneth Larsen

Bibliotekariens tips: 
”Träna läskonditionen 
genom att läsa ofta”
Vi ställde några frågor till Josefi n Edlund, 
bibliotekarie på Stöde bibliotek utanför Sundsvall, 
om efterfrågan på lättlästa böcker och hennes 
bästa läsfrämjande tips.

Kan lättläst locka barn och unga till läsning?

Det tror jag absolut. Särskilt för de lite äldre 
barnen och ungdomarna. De som inte slukade 
böcker under den där slukaråldern 9-12 år och de 
som tvekar inför steget från kapitelböcker tänkta 
för 6-9 år till kapitelböcker för mellanåldern eller 
ungdomsböcker.

Frågar barnen efter lättläst?

Ja, det är många som efterfrågar lättlästa böcker. 
Fast ofta i ord som ”inte så tjock bok”, 
”för mycket text” eller ”jag vill ha bilder i boken”.

Vad är ditt bästa läsfrämjande tips?

Till barnen brukar jag tipsa om att träna 
läskonditionen genom att läsa ofta, samt 
beskriva det som en godispåse - bara för att 
jag inte tycker om sura godisar betyder inte 
det att jag inte kommer att tycka om en salt. 
Våga prova och byt om du inte gillar boken.

När det gäller föräldrar så brukar jag ge tipset 
att inte sluta engagera sig i barnets 
läsning bara för att de har lärt sig att läsa. 
Barn behöver motivation, inspiration och 
pepp när det gäller läsning. 

Tips! 
Du kan skapa egna 
bokmärken med 
motiv och citat från 
boken. Finns att 
ladda ner på 
bokforlagethedvig.se
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Vargflickan - den stora flykten (del 2)

Illustratör Jeremy Ley
Översättare Ylva Kempe
Ålder 9-12 år
Sidor 212
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711979

Nu fi nns alla delar i serien om ett träd med en hemlighet 
och tre utvalda barn! 

I del ett får vi lära känna trädet genom Wilma. Trädet 
som ligger nära hennes skola skänker tröst när hon och 
familjen går igenom en jobbig period. I den andra delen 
fortsätter historien, men genom Nours perspektiv. Trädet 
har gett henne en svår uppgift som tvingar henne att 
sammarbeta med Wilma, och skolans mobbare Sebbe. 
Han som förpestar hennes liv i skolan. I den tredje och 
sista delen i serien får vi lära känna Sebbe. Alla vet vem 
han är, den stora, arga killen i 6C. Men hans nya vänner 
och trädet kan kanske hjälpa honom att bli en ny, bättre 
Sebbe? 

Men en dag när de kommer till trädet hänger en stor 
skylt på stammen. Trädet ska huggas ner. Det som bör-
jade som ett fantastiskt äventyr blir något annat ...

Trädets hemlighet. Sebbe
Ålder 9-12 år
Sidor ca 90
Format Inbunden, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710170
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Sidor 212
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Första delen i serien om Skölden och mobilspelet Flatworld. 
Ett uppslukande äventyr som kan komma att ändra din syn 
på spel och verklighet.

I stadsdelen Kvarneberg har skolan just börjat efter 
sommarlovet. Alla pratar om ett nytt spel: Flatworld. 
Sven lyckas få en inbjudan och älskar det från första stund.
Men allt eftersom hösten går börjar saker förändras 
i Kvarneberg. En del barn försvinner från skolan. Och 
Sven börjar ana att det på något sätt hänger ihop med 
Flatworld.

En dag upptäcker Sven av misstag en dold funktion i spelet. 
Han hamnar på Undersidan, en plats befolkad av troll och 
andra mystiska varelser som verkar vara farliga på riktigt. 
Strax efter kommer han i kontakt med en grupp spelare 
som försöker ta reda på sanningen om Flatworld. De kallar 
sig för Skölden. Deras sökande leder dem till den 
fruktansvärde Häxmästaren, som tycks ligga bakom de 
mörka krafterna på Undersidan. Nu är det upp till dem att 
bryta hans makt över Kvarneberg och rädda alla som har 
blivit förhäxade av spelet

Häxmästaren på 
Kvarneberg
Nils Håkanson & Johan Leion

Ålder 9-12 år
Lättlästnivå 5 av 5
Sidor 80
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711863

9-12 Å
R

Första delen i ett inkluderande vardagsdrama om en 
teaterklubb och elevernas utmaningar. 

På Solbackaskolan ska eleverna i 5B sätta upp sin allra 
första pjäs. De bestämmer sig för Romeo och Julia, men 
i modern tappning med två tjejer i huvudrollen. Det visar 
sig att det inte är något som alla tycker om. Isolde, som 
ska spela Julia, dyker inte upp på repetitionerna. 
Dessutom försöker en förälder stoppa pjäsen. Kan 
teatergruppen ta sig över alla hinder? Och vad händer 
när föreställningen håller på att sluta i katastrof? 

Teaterstjärnorna: 
Ramona & Julia
Mia Kim & Emily Ryan

Hedvigs  lättlästnivåer 9-
12
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Ålder 9-12 år 
Sidor 130
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711887

Hedvigs lästräningsböcker

Hedvigs lästräningsböcker är lättlästa böcker som är 
pedagogiskt inriktade och kan användas i klassrummen för 
att öva upp elevernas läsförmåga. Böckerna är granskade av 
specialpedagoger och experter. 

Lästräningsböckerna är också indelade i fem olika nivåer. 
Detta för att du enkelt ska hitta böcker på den nivå som passar 
barnets läsförmåga. 

Ålder 9-12 år
Lättlästnivå 4 av 5
Sidor 60
Format Kartonnage, e-bok
isbn 9789179711870

Ville älskar karate. Han tränar på Karateklubben Obi 
tillsammans med kompisarna Tage, Aisha och Jamal. 
En dag upptäcker deras tränare Linda att burken med 
pengar från köket är borta. Vem kan ha tagit den? 

Samtidigt blir det bråk mellan vännerna. Ville ser upp till 
den coola Jamal, men Jamal är elak mot Tage. Ville har 
börjat tycka att Tage är rätt töntig. När Ville och Tage 
ställs emot varandra under träningen blir allt fel ... 

Karateklubben Obi: 
Hårt slag
Ingrid Jönsson & Lisa Medin

Lätta friluftsboken 
junior
Bengt Fredrikson, Andreas 
Palmaer & Karin Ulin
Gillar du att vara ute i naturen? Eller förstår du dig inte 
på den? Hur du än känner är den här boken till för att 
göra det roligare och lättare för dig att vara i naturen. 
I boken får du följa med på några turer i skogen. Du får 
också veta mer om naturen: hur du hittar, vilka regler 
som gäller och roliga saker att hitta på i skogen. 

Lätta friluftsboken junior är en lättläst och praktisk 
guide om friluftsliv framtagen för att inspirera barn att 
ge sig ut i naturen. För naturen har mycket att erbjuda. 
Vare sig man vill spana på fåglar, plocka svamp eller 
bara sitta på en stubbe och ta det lugnt ett tag. 

Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711931



Första delen i serien om Skölden och mobilspelet Flatworld. 
Ett uppslukande äventyr som kan komma att ändra din syn 
på spel och verklighet.

I stadsdelen Kvarneberg har skolan just börjat efter 
sommarlovet. Alla pratar om ett nytt spel: Flatworld. 
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Format Kartonnage, e-bok
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Detta för att du enkelt ska hitta böcker på den nivå som passar 
barnets läsförmåga. 
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Samtidigt blir det bråk mellan vännerna. Ville ser upp till 
den coola Jamal, men Jamal är elak mot Tage. Ville har 
börjat tycka att Tage är rätt töntig. När Ville och Tage 
ställs emot varandra under träningen blir allt fel ... 
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Palmaer & Karin Ulin
Gillar du att vara ute i naturen? Eller förstår du dig inte 
på den? Hur du än känner är den här boken till för att 
göra det roligare och lättare för dig att vara i naturen. 
I boken får du följa med på några turer i skogen. Du får 
också veta mer om naturen: hur du hittar, vilka regler 
som gäller och roliga saker att hitta på i skogen. 

Lätta friluftsboken junior är en lättläst och praktisk 
guide om friluftsliv framtagen för att inspirera barn att 
ge sig ut i naturen. För naturen har mycket att erbjuda. 
Vare sig man vill spana på fåglar, plocka svamp eller 
bara sitta på en stubbe och ta det lugnt ett tag. 

Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711931



Barn och ung

få

Det visste du inte om extrema sporter
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179712006 

Det visste du inte om moderna myter
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok 
isbn 9789179710927

Det visste du inte om smarta djur
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711696

Extrema sporter kallas de sporter där människor 
utsätter sig själva för stor fara. Varför utövar man 
dem och vilka olika extrema sporter fi nns det?

En modern myt är något som många människor 
tror är sant, men som faktiskt är falskt. Här får du 
koll både på myter och fakta!

Man brukar säga ”klok som en uggla” - men hur 
är det egentligen? Vissa djur är mycket smartare 
än man kan tro. 

Fatta svårt - Galaxer
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710934

Fatta svårt - Klimatförändringar
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179712013

Vi bor på en planet i galaxen Vintergatan. Vinter-
gatan är en av tusentals miljarder andra galaxer i 
universum. Men vad är egentligen en galax?

Klimatet förändras i allt snabbare takt. Vad vi 
människor gör och hur vi lever påverkar vår 
planet. Men vad innebär klimatförändringarna 
egentligen, vad är det som händer och varför?

En dag som politiker
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711719

En dag som bonde
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710972

En dag som dansare
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710972

En politiker är med och fattar beslut om vårt land 
och våra lagar. Men hur är det egentligen att 
jobba som politiker? Hur blir man politiker?

Hur tidigt måste en bonde gå upp egentligen? 
Hur ofta behöver en ko mjölkas? Vad är det bästa 
och det värsta med att vara bonde? 

Följ med en dansare för en dag. Lär dig hur man 
blir en duktig dansare och få svar på hur man 
övar in en koreografi  på bästa sätt.

FA
KT

A

Fler faktaböcker fi nns

på bokforlagethedvig.se

9-12 Å
R

Fatta svårt - AI
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711986

AI - artifi ciell intelligens - är framtiden. Men vad 
är AI egentligen? Och varför är så många rädda 
för AI?

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

Mot toppen. 
Armand Duplantis
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 fi nns även fakta om stavhopp och 
stavhoppshistoria.
Det här är första delen i en biografi sk serie om 
olika äventyrar- och sporttalanger. Perfekt för 
ovana och ovilliga läsare som gillar sport, fakta 
och framgångssagor.  
Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710200

han som fyraåring hoppade stavhopp hemma på 
den egenbyggda banan fram till världsrekord. 
I boken fi nns även fakta om stavhopp och 
stavhoppshistoria.
Det här är första delen i en biografi sk serie om 
olika äventyrar- och sporttalanger. Perfekt för 
ovana och ovilliga läsare som gillar sport, fakta 
och framgångssagor.  
Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710200

Ur vägen text!
Jag försöker hoppa

häääär ...

Den verkliga men otroliga historien om en fl ygplans-
kapning som har förblu  ̈at tusentals världen över!

Den 24 november 1971 går en man ombord på ett 
fl ygplan i Portland. Han är klädd i kostym och har en 
portfölj med sig. När planet lyfter hotar mannen att 
detonera bomben han har i sin väska, om han inte får 
200 000 dollar i kontanter och två fallskärmar. Mannen 
får det han ber om - och hoppar ut ur fl ygplanet på 
3 000 meters höjd! Han försvinner utan ett spår. 
Först 9 år senare gör man en märklig upptäckt ...

Olösta FBI-fall är en true crime-serie om otroliga brott 
som hänt i verkligheten. 

Flykt från 3000 meters höjd
Tom Sullivan

Översättare Andreas Palmaer
Ålder 9-12 år
Sidor 101
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711641



Barn och ung
få

Det visste du inte om extrema sporter
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179712006 

Det visste du inte om moderna myter
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok 
isbn 9789179710927

Det visste du inte om smarta djur
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711696

Extrema sporter kallas de sporter där människor 
utsätter sig själva för stor fara. Varför utövar man 
dem och vilka olika extrema sporter fi nns det?

En modern myt är något som många människor 
tror är sant, men som faktiskt är falskt. Här får du 
koll både på myter och fakta!

Man brukar säga ”klok som en uggla” - men hur 
är det egentligen? Vissa djur är mycket smartare 
än man kan tro. 

Fatta svårt - Galaxer
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710934

Fatta svårt - Klimatförändringar
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179712013

Vi bor på en planet i galaxen Vintergatan. Vinter-
gatan är en av tusentals miljarder andra galaxer i 
universum. Men vad är egentligen en galax?

Klimatet förändras i allt snabbare takt. Vad vi 
människor gör och hur vi lever påverkar vår 
planet. Men vad innebär klimatförändringarna 
egentligen, vad är det som händer och varför?

En dag som politiker
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711719

En dag som bonde
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710972

En dag som dansare
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710972

En politiker är med och fattar beslut om vårt land 
och våra lagar. Men hur är det egentligen att 
jobba som politiker? Hur blir man politiker?

Hur tidigt måste en bonde gå upp egentligen? 
Hur ofta behöver en ko mjölkas? Vad är det bästa 
och det värsta med att vara bonde? 

Följ med en dansare för en dag. Lär dig hur man 
blir en duktig dansare och få svar på hur man 
övar in en koreografi  på bästa sätt.

FA
KT

A

Fler faktaböcker fi nns

på bokforlagethedvig.se

9-12 Å
R

Fatta svårt - AI
Författare Oskar Degard
Ålder 9-12 år
Sidor 28
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711986

AI - artifi ciell intelligens - är framtiden. Men vad 
är AI egentligen? Och varför är så många rädda 
för AI?

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

Mot toppen. 
Armand Duplantis
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 fi nns även fakta om stavhopp och 
stavhoppshistoria.
Det här är första delen i en biografi sk serie om 
olika äventyrar- och sporttalanger. Perfekt för 
ovana och ovilliga läsare som gillar sport, fakta 
och framgångssagor.  
Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710200

han som fyraåring hoppade stavhopp hemma på 
den egenbyggda banan fram till världsrekord. 
I boken fi nns även fakta om stavhopp och 
stavhoppshistoria.
Det här är första delen i en biografi sk serie om 
olika äventyrar- och sporttalanger. Perfekt för 
ovana och ovilliga läsare som gillar sport, fakta 
och framgångssagor.  
Ålder 9-12 år 
Sidor 76
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179710200

Ur vägen text!
Jag försöker hoppa

häääär ...

Den verkliga men otroliga historien om en fl ygplans-
kapning som har förblu  ̈at tusentals världen över!

Den 24 november 1971 går en man ombord på ett 
fl ygplan i Portland. Han är klädd i kostym och har en 
portfölj med sig. När planet lyfter hotar mannen att 
detonera bomben han har i sin väska, om han inte får 
200 000 dollar i kontanter och två fallskärmar. Mannen 
får det han ber om - och hoppar ut ur fl ygplanet på 
3 000 meters höjd! Han försvinner utan ett spår. 
Först 9 år senare gör man en märklig upptäckt ...

Olösta FBI-fall är en true crime-serie om otroliga brott 
som hänt i verkligheten. 

Flykt från 3000 meters höjd
Tom Sullivan

Översättare Andreas Palmaer
Ålder 9-12 år
Sidor 101
Format Inbunden, e-bok
isbn 9789179711641



Barn och ung

Agnes Cecilia - en sällsam historia (lättläst)
Författare Maria Gripe
Bearbetare Niklas Darke
Ålder 9-12 år
Sidor 166
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710835

Nora är föräldralös och växer 
upp hos sina släktingar. När 
familjen fl yttar 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? 

En älskad klassiker som nu fi nns 
som lättläst. 

En ö i havet (lättläst) &
Näckrosdammen (lättläst)
Författare Annika Thor
Bearbetare Cecilia Davidsson
Ålder 12-15 år
Sidor 134 & 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710071 
isbn 9789179711429

Ste«   och Nelli är tolv och sju 
när de lämnar sitt hemland 
Österrike för att fl y nazisterna. 
De hamnar på en fi skeö utan-
för Göteborg. Systrarna måste 
lära sig att leva livet på ett 
annat sätt än de är vana vid. 

Annika Thors skildring av två 
systrars liv i skuggan av andra 
världskriget. Nu fi nns även del 
två Näckrosdammen
bearbetad till lättläst.

Fjärde riket (lättläst)
Författare Maria Nygren
Bearbetare Andreas  Palmaer
Ålder 12-15 år
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710101

Blenda, LSD och Penny 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 kan hjälpa varandra 
genom att störta deras fi ende: 
skolans härskare Hedvig. 
Boken handlar om sociala 
hierarkier och maktmissbruk 
på en högstadieskola. 

Godnatt Mister Tom (lättläst)
Författare Michelle Magorian
Bearbetare & översättare Johan Werkmäster
Ålder 12-15 år
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711610

Michelle Magorians älskade 
berättelse om den brittiske pojken 
Williams upplevelser under andra 
världskriget. När kriget bryter ut får 
han som många andra stadsbarn 
fl ytta ut på landet. Han får bo hos 
enstöringen Tom och hans hund 
Sammy. En upplevelse som skiljer 
sig från Williams svåra uppväxt i 
London.

Tips! 
Utmärkt diskussionsbok i 
klassrummet & bokcirkeln.

Hjärnstark (lättläst)
Författare Anders Hansen
Bearbetare Niklas Darke
Sidor 140
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710019

Vill du bli lugnare, mer fokus-
erad, få bättre minne och tänka 
snabbare och mer kreativt? Då 
ska du röra på dig! 

I Hjärnstark berättar över-
läkaren Anders Hansen varför 
det är så bra för hjärnan med 
träning. Han tipsar också om hur 
du tränar din hjärna på bästa 
sätt. Det är enklare än du kanske 
tror.

Hur du lyckas i en vit värld (lättläst)
Författare Siduri Poli
Bearbetare Siduri Poli
Sidor ca 120
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711573

Med utgångspunkt i berättelser 
från sitt eget liv och bakgrund som 
barn till assyriska fl yktingar från 
Turkiet diskuterar Siduri rasism 
och samhällsfrågor. Hon går 
igenom tio konkreta principer som 
hjälper läsaren att förverkliga sina 
idéer. Siduri Polis självbiografi  är 
en humoristisk, ärlig och gripande 
guide i hur man skapar möjligheter 
i sammanhang där man ensam 
representerar sin grupp.  

Den underjordiska järnvägen (lättläst) 
Författare Colson Whitehead
Bearbetare & översättare Hanna Wallsten
Sidor 184
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710385

Cora lever som slav på en bom-
ullsplantage i amerikanska södern, 
men bestämmer sig för att fl y. 
Nu börjar kampen om att bli fri. 
Från stat till stat, i en underjordisk 
järnväg, fl yr hon från den onde 
slavjägaren Ridgeway. 

Genom Coras resa mot friheten 
berättas slaveriets historia, men 
även Amerikas.

1984 (lättläst)
Författare George Orwell
Bearbetare & översättare Johan Werkmäster
Sidor 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710361

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. 
När Winston möter Julia och blir 
förälskad börjar han ifrågasätta 
sitt arbete, staten och partiet mer 
och mer. 

En av den moderna litteraturens 
största litterära klassiker i lättläst 
och förkortad version.

Sindra blir familjehemsplacerad i den lilla orten Strömånge. 
Hon har svårt att fi nna sig till rätta i sin nya skola. Eleverna 
vet att hon har ett våldsamt förfl utet, och många är rädda för 
henne. En eftermiddag drar ett oväder in över Strömånge.
Marken skakar, stormen river i träden och Strömångesjön 
svämmar över. Dagen efter känner sig Sindra annorlunda ...

Kraften vaknar är den första delen i Strömångeserien,
en berättelse i högt tempo där strider, mysterier och spänning 
blandas med tonårsvardag.

Ålder 12-15 år
Sidor 130
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711948

Strömånge. Kraften
vaknar
David Renklint
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Tips! 
Utmärkt diskussionsbok för alla 
högstadieelever om hur hjärnan 
påverkas av motion och sömn. 

Zeke har just hoppat av gymnasiet och fått jobb på Kafé 
Paradiset. Men redan första veckan blir några av gästernas 
mobiler stulna från kaféet. De anställda tror att Zeke har tagit 
dem! Nu måste Zeke hitta tjuven och bevisa att han själv är 
oskyldig. Tillsammans med bästa kompisen Mona börjar han 
gräva i mysteriet. Kan Zeke rentvå sitt namn i tid?

Bevisa det, Zeke! är första delen i en rolig och tempofylld
deckarserie med en strulig hjälte som aldrig får slut på
idéer.

Ålder 12-15 år
Sidor 110
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710941

Bevisa det, Zeke!
Kajsa Gordan & Sofi a Nordin



Barn och ung

Agnes Cecilia - en sällsam historia (lättläst)
Författare Maria Gripe
Bearbetare Niklas Darke
Ålder 9-12 år
Sidor 166
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710835

Nora är föräldralös och växer 
upp hos sina släktingar. När 
familjen fl yttar 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? 

En älskad klassiker som nu fi nns 
som lättläst. 

En ö i havet (lättläst) &
Näckrosdammen (lättläst)
Författare Annika Thor
Bearbetare Cecilia Davidsson
Ålder 12-15 år
Sidor 134 & 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710071 
isbn 9789179711429

Ste«   och Nelli är tolv och sju 
när de lämnar sitt hemland 
Österrike för att fl y nazisterna. 
De hamnar på en fi skeö utan-
för Göteborg. Systrarna måste 
lära sig att leva livet på ett 
annat sätt än de är vana vid. 

Annika Thors skildring av två 
systrars liv i skuggan av andra 
världskriget. Nu fi nns även del 
två Näckrosdammen
bearbetad till lättläst.

Fjärde riket (lättläst)
Författare Maria Nygren
Bearbetare Andreas  Palmaer
Ålder 12-15 år
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710101

Blenda, LSD och Penny 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 kan hjälpa varandra 
genom att störta deras fi ende: 
skolans härskare Hedvig. 
Boken handlar om sociala 
hierarkier och maktmissbruk 
på en högstadieskola. 

Godnatt Mister Tom (lättläst)
Författare Michelle Magorian
Bearbetare & översättare Johan Werkmäster
Ålder 12-15 år
Sidor 134
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711610

Michelle Magorians älskade 
berättelse om den brittiske pojken 
Williams upplevelser under andra 
världskriget. När kriget bryter ut får 
han som många andra stadsbarn 
fl ytta ut på landet. Han får bo hos 
enstöringen Tom och hans hund 
Sammy. En upplevelse som skiljer 
sig från Williams svåra uppväxt i 
London.

Tips! 
Utmärkt diskussionsbok i 
klassrummet & bokcirkeln.

Hjärnstark (lättläst)
Författare Anders Hansen
Bearbetare Niklas Darke
Sidor 140
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710019

Vill du bli lugnare, mer fokus-
erad, få bättre minne och tänka 
snabbare och mer kreativt? Då 
ska du röra på dig! 

I Hjärnstark berättar över-
läkaren Anders Hansen varför 
det är så bra för hjärnan med 
träning. Han tipsar också om hur 
du tränar din hjärna på bästa 
sätt. Det är enklare än du kanske 
tror.

Hur du lyckas i en vit värld (lättläst)
Författare Siduri Poli
Bearbetare Siduri Poli
Sidor ca 120
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711573

Med utgångspunkt i berättelser 
från sitt eget liv och bakgrund som 
barn till assyriska fl yktingar från 
Turkiet diskuterar Siduri rasism 
och samhällsfrågor. Hon går 
igenom tio konkreta principer som 
hjälper läsaren att förverkliga sina 
idéer. Siduri Polis självbiografi  är 
en humoristisk, ärlig och gripande 
guide i hur man skapar möjligheter 
i sammanhang där man ensam 
representerar sin grupp.  

Den underjordiska järnvägen (lättläst) 
Författare Colson Whitehead
Bearbetare & översättare Hanna Wallsten
Sidor 184
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710385

Cora lever som slav på en bom-
ullsplantage i amerikanska södern, 
men bestämmer sig för att fl y. 
Nu börjar kampen om att bli fri. 
Från stat till stat, i en underjordisk 
järnväg, fl yr hon från den onde 
slavjägaren Ridgeway. 

Genom Coras resa mot friheten 
berättas slaveriets historia, men 
även Amerikas.

1984 (lättläst)
Författare George Orwell
Bearbetare & översättare Johan Werkmäster
Sidor 144
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710361

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. 
När Winston möter Julia och blir 
förälskad börjar han ifrågasätta 
sitt arbete, staten och partiet mer 
och mer. 

En av den moderna litteraturens 
största litterära klassiker i lättläst 
och förkortad version.

Sindra blir familjehemsplacerad i den lilla orten Strömånge. 
Hon har svårt att fi nna sig till rätta i sin nya skola. Eleverna 
vet att hon har ett våldsamt förfl utet, och många är rädda för 
henne. En eftermiddag drar ett oväder in över Strömånge.
Marken skakar, stormen river i träden och Strömångesjön 
svämmar över. Dagen efter känner sig Sindra annorlunda ...

Kraften vaknar är den första delen i Strömångeserien,
en berättelse i högt tempo där strider, mysterier och spänning 
blandas med tonårsvardag.

Ålder 12-15 år
Sidor 130
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179711948

Strömånge. Kraften
vaknar
David Renklint
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Tips! 
Utmärkt diskussionsbok för alla 
högstadieelever om hur hjärnan 
påverkas av motion och sömn. 

Zeke har just hoppat av gymnasiet och fått jobb på Kafé 
Paradiset. Men redan första veckan blir några av gästernas 
mobiler stulna från kaféet. De anställda tror att Zeke har tagit 
dem! Nu måste Zeke hitta tjuven och bevisa att han själv är 
oskyldig. Tillsammans med bästa kompisen Mona börjar han 
gräva i mysteriet. Kan Zeke rentvå sitt namn i tid?

Bevisa det, Zeke! är första delen i en rolig och tempofylld
deckarserie med en strulig hjälte som aldrig får slut på
idéer.

Ålder 12-15 år
Sidor 110
Format Kartonnage, e-bok, ljudbok
isbn 9789179710941

Bevisa det, Zeke!
Kajsa Gordan & Sofi a Nordin



Jobba med böckerna
i klassrummet

Gör lektionsupplägget lite lättare 
med elev- och lärarhandledningar. 
Vi har tagit fram handledningar till alla 
böcker. De är framtagna av erfarna 
pedagoger och är kopplade till skolans 
kursplan. 

Ladda ner handledningarna gratis via 
bokforlagethedvig.se

För fl er tips på hur du kan jobba med
böckerna - prenumerera på vårt 
månadsbrev
bokforlagethedvig.se/nyhetsbrev




