
Lättlästa böcker

9
Nyheter från LL-förlaget 2019

SVERIGES
HISTORIA
F R Å N  I S T I D  T I L L  EU

Bengt Fredrikson

NYHET! 
Sveriges historia  

av Bengt Fredrikson



2  Lättlästa böcker • Nyheter från LL-förlaget 2019

Lättläst – läsglädje för alla
Vi vill ge våra läsare tillgång till bra berättelser och 

aktuella ämnen på lättläst svenska.

VÅRA SPRÅKNIVÅER:

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

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

I vår webbokhandel ll-forlaget.se eller mejla 
din beställning till info@isydistribution.se 

Kristina och Karl Oskar tar våren 
1850 det svåra beslutet att 
utvandra till Amerika. En mödosam 
resa över Atlanten mot främmande 
mål i väst, en framtid de inte vet 
något om. 
Så inleds Vilhelm Mobergs Utvandrarserie i fyra 
delar. De två första, Utvandrarna och Invandrarna, 
finns sedan tidigare också utgivna som lättläst.  
En kortare färd än den över havet, ska LL-förlaget 
göra nästa år. Då flyttar vi och MTM, myndig-
heten vi tillhör, till Malmö. Redaktionen planerar 
som bäst för de böcker som blir våra första att ges 
ut på skånsk mark. 

Under tiden kan du äntligen följa Kristina 
och Karl Oskars fortsatta liv i det 
nya landet: till hösten släpps både 
Nybyggarna och Sista brevet till 
Sverige återberättade till lättläst 
svenska.  

Hanna Larsson, 
förlagschef LL-förlaget

Odla i Sverige
Bella Linde och Lena Granefelt

Odla i Sverige är en faktabok med många bilder. 
Det här är boken för dig som vill odla ekologiskt 
och få friska fina skördar. Sverige är ett land med 
långa, kalla och mörka vintrar. Somrarna är korta 
men har ljusa och väldigt långa dagar. För att odla 
grönsaker i Sverige behöver 
du därför kunna 
några knep. Här får 
du många bra tips. 

96 sidor • Inbunden 
Språknivå 3
ISBN  
978-91-88073-79-2 
Kommer i maj
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Utvandrarserien

Utvandrarserien
Historien om Karl Oskar och Kristina som lämnar Ljuder Socken i Småland 
har fängslat flera generationer läsare. Det är 1800-tal, Sverige är fattigt 
och kyrkan har ett hårt grepp om folket. Familjen säljer allt de inte kan 
packa ner i sina amerikakoffertar och ger sig av till Den nya världen. 
Nu finns de sista två delarna i Vilhelm Mobergs serie på lättläst svenska!

Vilhelm Moberg

NYBYGGARNA

Sista brevet till Sverige
Återberättad av Johan Werkmäster
Det här är sista delen i Mobergs Utvandrarepos. Karl Oskar och Kristina har blivit 
gamla och de kan se tillbaka på ett hårt men lyckligt liv tillsammans. Det här är 
en historia som är mer aktuell nu än på länge. Många nya svenskar kan säkerligen 
känna igen sig i berättelsen och de utmaningar som mötte dem som bestämde sig 
för att emigrera. 

Cirka 250 sidor • Inbunden • Språknivå 3 • Lektionsmaterial
ISBN 978-91-88073-70-9 
Kommer i augusti 

Nybyggarna
Återberättad av Johan Werkmäster
Karl Oskar och Kristina har kommit fram till Minnesota och bygger upp ett nytt 
hem vid sjön Ki-Chi-Saga. De plågas av hetta och kyla, och av hemlängtan. Kristina 
berättar om Sverige för sina barn. Finns Sverige i verkligheten? frågar dottern Ulrika. 
Ja – Sverige finns, det är Kristinas hemland. 

Cirka 250 sidor • Inbunden • Språknivå 3 • Lektionsmaterial
ISBN 978-91-88073-69-3 
Kommer i augusti

Utvandrarna 
Utvandrarna är den första boken 
i serien. Här skildras uppbrottet 
från Småland. Resan över havet 
är lång och svår. Många blir 
sjuka och alla når inte fram. Det 
är spännande och engagerande 
berättat, samtidigt som det är en 
bit svensk historia.

Invandrarna 
Karl Oskar och Kristina har 
landstigit i New York. De ska 
till Minnesota, för där kan man 
få en bit mark att bygga sitt nya 
hem på. När de firar första julen 
i Amerika har de en egen liten 
stuga. Den får namnet Duvemåla, 
precis som torpet i Småland. 
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288 sidor • Inbunden 
Språknivå 3 • Lektionsmaterial 
ISBN: 978-91-88073-59-4 
Kommer i april
 

Sveriges historia – från istid till EU
Bengt Fredrikson

Hela Sveriges historia på lättläst! 

Det här är historien om Sverige.
Du får följa med från när de första människorna 
vandrade in i Sverige för över 10 000 år sedan  
fram till att landet gick med i EU 1995. 
Läs om mäktiga män och kvinnor, krig och mord. 
Om vanligt folk, svält och uppror. 
Om hur barn hade det på 1400-talet 
och om kvinnor som klädde ut sig till män 
för att kunna vara med i Sveriges krig. 
Om när Sveriges stadsminister mördades 
och när landet fick sina första tonåringar. 

I denna rikt illustrerade faktabok berättar Bengt Fredrikson 
medryckande om de händelser och personer som har gjort Sverige 
till det land vi lever i idag.

Fler böcker av Bengt Fredrikson:
• Albert Einstein – Det modiga geniet 
• Europa brinner – Hitler och andra världskriget
• Alfred Nobel – Den olyckliga uppfinnaren
• Titanic – Katastrofen

Vi och våra kroppar
Maria O’Donnell

Många hatar sin kropp.
Vi vill göra om kroppen, 
kontrollera den,
svälta den och träna den. 
Vill att kroppen passar in 
i de ideal vi har 
om hur kroppen ska vara.
Varför gör vi det?

Fler böcker av Maria O’Donnell:

• Klimakteriet

Fakta

160 sidor • Inbunden
Språknivå 3
ISBN: 978-91-88073-78-5
Kommer i oktober

Det här är en bok 
som vill diskutera 

kroppsideal.
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ÄLSKA KROPPEN  
SOM DEN ÄR! 
Maria O’Donnell är författare och journalist. Som 
journalist har hon arbetat med anpassade medier 
för personer med funktionsnedsättning i trettio 
år. Sedan 2015 arbetar hon på Myndigheten 
för tillgängliga medier som projektledare för att 
utveckla produkter och tjänster för personer med 
läsnedsättning. Detta är hennes fjärde bok på 
lättläst svenska. 

Vad handlar boken Vi och våra kroppar om?
Boken handlar om hur vi människor ser på våra 
egna och andras kroppar. Ofta är vi inte nöjda 
med hur vi ser ut. Varför är det så? Det vill jag ta 
reda på i boken. Det finns också ett slags norm, 
alltså ett mönster, för hur vi människor ska se ut. 
Vad händer med människor som inte passar in i 
mönstret? Det vill jag också undersöka. 

Skönlitteratur

Finns i sjön
Martin Engberg

Maritas och Karins föräldrar har dött och lämnat efter sig en massa 
saker. När syskonen ska dela på arvet kan de inte komma överens. 
Marita tycker att Karin har allt: ett fint hus, man och barn. Ändå 
har Karin tagit flera av föräldrarnas saker utan att fråga. Till slut 
hittar systrarna ett oväntat sätt att lösa konflikten. 

”Marita fick en kram,
så lätt att de knappt rörde vid varandra.
Karin doftade dyr hudkräm
och såg trött ut under ögonen.
Hennes kropp var benig och smal,
till skillnad från Maritas kraftiga, mjuka.” 

Fler böcker av Martin Engberg:
• Hemligheten

71 sidor • Inbunden
Språknivå 2
Lektionsmaterial
ISBN: 978-91-88073-61-7
Kommer i februari

Förhoppningsvis kan boken ge några svar på 
dessa svåra frågor.

Varför har du skrivit den här boken? 
Just nu, i vår tid, känner många 
människor en hets kring att 
passa in i mönstret: att vara 
ung, smal och vacker. Det 
skapar mycket självhat 
och ångest hos många. 
Jag vill ge stöd i att 
tänka att det kanske 
inte är oss själva det 
är fel på utan något 
annat. Systemet vi 
lever i, kanske. l

Fakta
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Moa och Miranda
Monica Byekwaso

På Moas gruppboende har det flyttat in en ny hyresgäst.  
Moa är nyfiken. Hon smyger ut i korridoren.  
Då slås dörren upp.  
Den nya hyresgästen har grönt hår och svart smink runt ögonen.  
Hon är snygg. Och jättearg.  
”Vad glor du på!” skriker hon till Moa. 

Moa blir rädd och smiter in till sin lägenhet.  
Hjärtat klappar. Det pirrar i kroppen.
Är det så det känns när man blir jättekär
första gången man träffar någon?
Moa tror det.

Monica Byekwaso har även skrivit böckerna om brorsorna Niklas 
och Nalle; Bästa brorsorna, Brorsor med brudar och Två smarta brorsor. 

ÅRETS SEMLA
MOA ERIKSSON SANDBERG

LÄTTLÄST

”Plötsligt känner sig 
Fulin som tio år igen. Hon 
minns hur det kändes när 

killarna skrek:  
”Fula Fulin! Fula Fulin!” 

Lättpocket

Cirka 50 sidor • Inbunden 
Språknivå 1 • Lektionsmaterial
ISBN: 978-91-88073-80-8 
Kommer i april 

Årets semla
Moa Eriksson Sandberg

Fulin har varit singel länge.
När hon träffar bagaren Gustav Fager 
blir hon genast förälskad.
Han verkar helt perfekt, tycker Fulin.

Men redan på deras första dejt säger Gustav
något riktigt dumt.

Finns det något han kan göra 
för att Fulin ska förlåta honom?

Cirka 70 sidor • Lättpocket  
Språknivå 2 
Lektionsmaterial
ISBN: 978-91-88073-72-3 
Kommer i februari 
 

Skönlitteratur
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Lättpocket

HEJ LINA FORSS,  
SOM SKRIVER  

LÄTTLÄST ROMANCE!
Du har ju skrivit en rad böcker, både för ungdomar och 
vuxna, ofta om kärlek, relationer och sex. Nu debuterar 
du som lättläst författare med romance-berättelsen 
Inte någon som du. Vad är det bästa med romance?

– Det bästa med romance är hoppet. Romance 
SKA ha ett lyckligt slut. Kärlek övervinner inte 
allt, men den hjälper oss på vägen. Det känns 
extra viktigt så som världen ser ut idag.

Hur fick du inspiration till berättelsen?
– I Sverige pratar vi om integration som en 

uppgift för samhället, som något andra ska hålla 
på med. Vi glömmer att det är vi som är samhället. 
Vi behöver inse att alla människor är ganska lika 
varandra, även när vi ser olika ut. 

Inspirationen till Mayeh fick jag från en ung 
kvinna jag träffade på en hundpromenad och blev 
kompis med. Under mina fredagar med Mayeh 
lärde jag mig massor av henne. Inte minst ordet 
mellanförskap. Min ”riktiga” Mayeh är från Da-
larna med persiskt påbrå och en hel uppsättning 
schysta värderingar från dubbla kulturer. Hon 
åker längdskidor, älskar snö, pluggar statsveten-
skap, nationalekonomi, genusvetenskap och en 
massa vettiga grejer. Kan det bli bättre? Mayeh är 
ansiktet på det nya Sverige och HON borde bli 
statsminister. 

En annan inspirationskälla är ett köpcenter i 
Stockholms utkant. Där möts blonda och blåögda 
med vackert svarthåriga, sjalprydda och alla däre-
mellan. Det är Sverige för mig.

Hur var det att skriva lättläst?
– Jag verkligen älskar att skriva lättläst. Det är 

som hårdkokt deckarlitteratur fast tvärtom. Ju mer 
avskalad den lättlästa texten är, desto mer målande 
blir den. Lättläst är som poesi när den funkar!

Vad läser du helst själv?
– Jag läser verkligen allt, bara tiden stoppar 

mig. Gärna lättläst, massor med tidningsartiklar, 
nördig bakgrundsinfo om tv-serier, samhällskri-
tiska thrillers, sakprosa, fakta, feelgood, tunga 
litterära romaner. Jag vill försöka förstå så mycket 
jag kan innan livet tar slut. En dag gör det ju det. 

Vad skriver du på just nu?
– Jag skriver en romantisk komedi i juletid. En 

äkta feelgood som jag hoppas även blir film.

Blir det fler böcker på lättläst?
– Jag vill verkligen jättegärna skriva mer lätt-

läst och fortsätta med Mayeh och Mange. I nästa 
bok har jag tänkt att de ska få sina familjer att 
gilla varandra. Manges farmor räddades ur kon-
centrationslägren och kom till Sverige med Vita 
bussarna. Även Mayehs familj flydde sitt land, 
och religiöst förtyck. Ändå har de inte helt lätt att 
komma överens. Frågan är varför. l

Inte någon som du
När Mayeh träffar Mange förstår hon snabbt att 
de är väldigt olika.

Mayeh är engagerad mot rasism och tycker att 
det är viktigt att hjälpa andra.
Mange verkar mest bry sig om sitt jobb och 
fina bilar.

Det finns ingen chans 
att det ska bli de två.
Eller?

Cirka 70 sidor  
Lättpocket 
Språknivå 2
Lektionsmaterial 
ISBN:  
978-91-88073-77-8 
Kommer i februari
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En del av MTM

LL-förlaget • Box 5113 • 121 17 Johanneshov 

ll-forlaget.se
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Så här beställer du våra böcker
Du kan köpa alla våra böcker i vår webbokhandel ll-forlaget.se 
Du kan ocksä mejla din beställning till info@isydistribution.se

Ett urval av böckerna finns även hos utvalda bokhandlare,  
som Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus. 

I vår webbokhandel hittar du  
många fler böcker på lättläst.  
Besök oss på ll-forlaget.se
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