Grodan och främlingen av Max Velthuijs (åk F-2)
Det här är en bilderbok som visar på hur det kan vara att komma som ny
till ett etablerat samhälle. En råtta dyker upp och flyttar in i närheten av
grodan, haren, grisen och ankan. Råttan är smutsig och beter sig
självsäkert. Ankan är till en början mycket avvisande, grisen tveksam
och grodan nyfiken. Den som vågar ta ställning för den som är
annorlunda är haren. Det visar sig dock att råttan är mycket modig och
en god vän så ankan och grisen får lov att omvärdera sina åsikter. Här
finns ett stort underlag för diskussioner.
23 sidor
Finns som talbok på Legimus
Diamanttjuven av Lena Lilleste (åk 1-2)
Max och Penny hittar en påse på skolgården. Inuti påsen ligger en
diamant. Max och Penny tänker att den är stulen och bestämmer sig för
att ta med diamanten till guldaffären. De får se en gubbe som letar efter
något på skolgården. Det kanske är han som är diamanttjuven. Gubben
följer efter dem. Nu måste de hitta ett sätt att undkomma diamanttjuven.
45 sidor, många illustrationer i färg

Ring 112 av Helena Bross (åk 1-3)
Maja hoppar studsmatta hos en kompis. De har jättekul och Maja
hoppar högre och högre. Maja och kompisen kommer i otakt och när
Maja landar gör det hemskt ont i benet. Hennes kompis säger att de
måste ringa 112 för Maja har nog brutit benet. Ambulansen kommer
och Maja får åka till sjukhus. Maja blir gipsad och får hoppa på
kryckor. När hon kommer till skolan kommer klasskompisarna på
att man kan skriva på gipset, då blir allt genast roligare.
59 sidor, många illustrationer i färg
Boken finns som talbok på Legimus

Världens bästa riddare av Magnus Ljunggren (åk 1-2)
Det ska bli fest i riddarborgen och Egon och Fiona hjälper till med
förberedelserna. Riddarna ska tävla om vem som är bäst och den som
vinner får en kyss av prinsessan. Egon och Fiona går till källaren i ett
ärende och där finns riddarnas lanser. Då upptäcker barnen att någon
sågat i en lans så att den lätt ska gå av. De vuxna har inte tid att lyssna
så Egon och Fiona blir tvungna att själva försöka ta reda på vem som
försöker sabotera tävlingen.
61 sidor, många illustrationer i färg
Boken finns som talbok med text på Legimus

Turbo blir kär av Ulf Sindt (åk 2-3)
En dag börjar en ny tjej i Turbos skola. Hon heter Sofi och Turbo börjar
tro att han håller på att bli kär i henne. Åtminstone pirrar det och bubblar
i magen på honom, och det är inte maginfluensa. Turbo skriver ett brev
och frågar om Sofi vill träffa honom i parken. Men han vågar inte lämna
det själv så kompisen Simon ordnar det. Turbo är jättenervös när han går
till parken. Kommer Sofi vara där? Det är hon, fast det är ett problem.
Simon har lämnat brevet till fel Sofi. Vad ska Turbo göra nu?
48 sidor, många svartvita illustrationer
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Handbok för superhjältar av Elias & Agnes Våhlund (åk 2-4)
Lisa bor hos sin mormor medan hennes mamma arbetar utomlands. Från
första dagen blir hon mobbad i skolan. En dag hittar hon en bok i
biblioteket med titeln ”Handbok för superhjältar”. Boken beskriver 101
superkrafter som man kan lära sig och Lisa bestämmer sig för att testa.
Hon väljer att försöka lära sig slagsmålsteknik, att tala med djur och att
flyga. Lyckas hon kommer hon kunna stoppa mobbarna en gång för alla.
Men är det verkligen möjligt att bli en superhjälte?
Boken finns som talbok med text på Legimus.
Lärarhandledning finns

Sjöodjuret i Bergsjön (Nelly Rapp) av Martin Widmark (åk 2-3)
Nelly Rapp är monsteragent och har gått utbildning på
Monsterakademin. Nelly har i tidigare böcker bekämpat både spöken
och vampyrer. Nu är hon på semester vid Bergsjön med sin familj. En
sägen säger att det finns ett sjöodjur i sjön. Nelly bestämmer sig för att
ta reda på om det kan vara sant. Böckerna om Nelly Rapp är roliga och
spännande.
90 sidor, många svartvita illustrationer
Boken finns som talbok på Legimus

Hjälp! Jag gjorde illa Linn av Jo Salmson (åk 1-3)
Vissa dagar blir allting fel. Så är det för huvudpersonen i den här boken.
Hen vaknar på dåligt humör, får skäll av fröken och blir osams med
bästa kompisen Linn. När hen följer med Linn hem efter skolan pyr
fortfarande ilskan. Det slutar med att hen utan att riktigt mena det kör på
Linn med en stol. Hon fastnar med foten och det blöder massor. Linn
måste till sjukhus och hen går ensam hem i mörkret med tankarna
malande i huvudet. Hen har skadat Linn! Hur ska det gå för henne?
61 sidor med många illustrationer i färg
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok med text på Legimus
Alva rymmer av Pernilla Gesén (åk 2-3)
Alva ser fram emot sin första skolavslutning, men inget blir som hon
tänkt sig. Hennes föräldrar berättar att de ska skiljas och Alva ska flytta
med mamma till Stockholm bort från Västerås och kompisarna och
pappa. Alva trivs inte i den nya lägenheten så till slut bestämmer hon sig
för att rymma tillbaka till pappa. Det är tur att Alva är modig och
påhittig för det är svårare än hon trott att ta sig till Västerås. Då träffar
hon på en ensam hund. Har han också rymt?
112 sidor, några svartvita illustrationer
Boken finns som talbok på Legimus
Tam tiggarpojken av Jo Salmson (åk 2-3)
Tam är en fattig tiggarpojke. Varje dag ser Tam drakarna flyga över
staden och hans högsta önskan är att bli drakriddare. Han inser
dock att det aldrig kommer att hända för drakriddarna är utvalda av
kungen och det skulle aldrig en tiggarpojke kunna bli. Men så en dag
händer något oväntat, när drakarna åter svävar över staden flyger
en av dem ner och fångar Tam i sina klor. Det visar sig att Tam kan
tankeprata med draken. Draken tar honom med sig till drakstallet.
Där får han på prov bli drakdräng. Men det finns de som gör allt för
att förstöra för honom.
Första delen av sex i serien Drakriddare
Boken finns som talbok med text på Legimus
Gropens hemlighet av Helena Bross (åk 2-3)
Varje sommar bor Simon hos sin mormor ute på landet, men i år är
det annorlunda för nu ska Moa, hans låtsaskusin, också bo där.
Simon tycker inte alls att det känns kul, han vill ha mormor för sig
själv. Simon tycker dessutom att Moa verkar tyst och tråkig, fast när
dagarna går märker han att Moa är rätt tuff. Hon lär Simon att kasta
med kastspö och så är hon väldigt duktig med hästar. Simon och
Moa blir kompisar och en dag när de rider förbi en grävmaskin hos
deras grannar ser de hur de två grävmaskinsarbetarna hittar något i
gropen som de snabbt gömmer inne i grävmaskinen. Simon och Moa
blir nyfikna, vad kan det vara för hemligt som fanns i gropen? De
bestämmer sig för att smyga dit på natten och titta. Uppdraget blir
farligare än de räknat med för männen vill inte ha några snokandes
och de drar sig inte för något.
Första fristående delen i serien Kusinerna
Boken finns som talbok på Legimus

Bullers bluff av Håkan Jaensson (åk 3-4)
Buller heter egentligen Martin Axel, men kallas för Buller. Han är dock
inte alls bullrig utan tvärtom ganska tystlåten. Buller har flyttat till
Stockholm med sin mamma och pappa för att hans mamma ska göra
karriär. Bullers föräldrar är stressade och ofta frånvarande. Buller
känner sig mer och mer åsidosatt och när hans föräldrar berättar att de
ska flytta isär tar han till sin bluff. Han börjar ändra uppgifter i
mammans kalender, vilket gör att hon råkar ut för en hel del dråpliga
missförstånd på jobbet. Buller tänker hela tiden att han ska berätta för
mamma hur det ligger till, men det kommer alltid något emellan. Det
slutar med att hans mamma blir uppsagd från jobbet. Då måste Buller
göra något för att ställa allt till rätta.
127 sidor, många svartvita illustrationer
Boken finns som talbok på Legimus

#tillsammans #utanför av Camilla Gunnarsson (åk 3-5)
Hilde är ensam. Det är ingen som mobbar eller retar henne i skolan,
men det är aldrig någon som frågar om hon vill göra nåt efter skolan
eller som skriver snälla meddelanden till henne på instagram. Hon
är med lite olika klasskompisar under skoldagen och det är alltid
hon som får fråga om hon får vara med på rasten. Klasskompisarna
Hedda och Lovisa är bästa kompisar och har en blogg ihop. Hilde
avundas deras vänskap och en dag kan hon inte låta bli att skriva en
elak kommentar på deras sida. Hon undertecknar med Maja. Hon
mår jättedåligt efteråt och känner sig som ett monster. Ändå är det
något som driver henne att fortsätta skriva elaka saker, hon kan inte
sluta. Till en början känns det lite skönt att skriva de hemska
kommentarerna, men snart mår hon allt sämre och hon är livrädd
att någon ska avslöja henne. En dag händer precis det hon fruktat.
64 sidor
Boken finns som talbok med text på Legimus

Spring! Fanny, spring! Av John Reynolds Gardiner (åk 3-5)
10-åriga Willy är föräldralös och bor med sin morfar. På gården
finns också Willys bästa vän, hunden Fanny. En dag stiger inte
morfar inte upp. Doktorn kan inte hitta något fel på honom, men han
ligger apatisk till sängs. Det visar sig att gården är skuldsatt och
morfar riskerar att förlora den. För att rädda gården anmäler Willy
sig själv och Fanny till ett slädhundslopp. Vinstpengarna skulle
kunna betala alla skulder, men kommer Willy och Fanny att lyckas?
Det här är en sorglig, men ändå hoppfull och varm bok som man
minns länge.
Pocket, 78 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Lärarhandledning finns

Ficktjuven av Bent Faurby (åk 3-5)
Sanna och Tobias har sommarlov. En dag blir deras farmor av med sin
plånbok och detta händer fler på orten där de bor. En ficktjuv härjar.
Sanna och Tobias bestämmer sig för att försöka få fast tjuven. Farfar ber
dem hjälpa till att ordna en loppmarknad. Kanske kan det locka tjuven
att dyka upp.
Lättläst, 64 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Svarta kängor med gul söm av Mårten Melin (åk 3-5)
I födelsedagspresent önskar sig tioåriga Marcus ett par häftiga svarta
kängor med gul söm, men när han får dem blir inget som han tänkt sig.
Hans bästa kompis tycker att kängorna är klumpiga och stöddiga Jonte i
klassen kallar dem för rasse-kängor. Det är som att kängorna förvandlar
Marcus till någon annan, någon som han inte alls vill vara. Så
småningom inser dock Marcus att det är han själv och inte kängorna
som styr över vem han egentligen är. En bok om att våga stå för den
man är.
Pocket, 76 sidor, fåtal illustrationer
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Sketna Gertrud och kung Magnus kalas av Gudrun Wessnert
(åk 4-5)
Wessnert, som med denna bok debuterar som barnboksförfattare, har
utgått från riktiga historiska personer i sin historia. Boken utspelar sig
kring Kung Magnus kröning år 1336. Några dagar före kröningen dör
kungens mästerkock och nu är goda råd dyra. I panik sänds
köksmästaren ut för att finna en ersättare som ska kunna göra lika goda
pastejer, syltor och aladåber som den förra kocken. Syltekonan Sketna
Gertrud med sin fantastiska kokkonst tycks vara räddningen, hon och
hennes fem barn får därmed plats i slottsköket. Nog gör Gertrud god
mat, men organisation är inte hennes starka sida och de ostyriga
barnen gör inte saken lättare. Snart är hela slottspersonalen indragen i en
vild karusell av oväntade händelser. Det här är en bok med fart, fläkt
och mycket humor. Rolig att läsa i samband med att man arbetar med
medeltiden.
Pocket, 105 sidor, några svartvita illustrationer
Boken finns som talbok på Legimus
Den osynliga flickan av Deborah Ellis (åk 5-7)
Boken utspelar sig i Afghanistan där kriget pågår för fullt. Talibanerna
styr landet och de har förbjudit alla flickor och kvinnor att visa sig ute.
Elvaåriga Parvana har därför tvingats sluta i skolan och stanna hemma
med sin mamma och sina syskon. När hennes pappa en dag blir bortförd
finns inget annat val för Parvana än att klä ut sig till pojke och ge sig ut
för att försöka tjäna ihop pengar åt sig och sin familj. Men det är ett
farligt uppdrag och hon riskerar att bli dödad om hon upptäcks.
Det här är en spännande och mycket gripande berättelse om de vanliga
människornas situation i krigets Afghanistan.
Pocket, 155 sidor, inga illustrationer
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus

Den svarta handsken av Ingela Korsell (åk 4-6)
En skrämmande händelse, som ligger trettio år tillbaka i tiden, skildras i
boken av tre olika personer. Jenny, ett av barnen som var med vid
händelsen inleder berättelsen. Sedan fortsätter en äldre bror
skildringen och slutligen knyts historien ihop på ett överraskande sätt av
en rymling från ett närbeläget fängelse. Boken lämpar sig för
reflekterande läsning och upplägget ger många ingångar till bearbetning
av texten.
57 sidor, inga illustrationer
Lärarhandledning/kopieringsmaterial finns
Boken finns som talbok på Legimus
Syltmackor och oturslivet (åk 5-6)
Nisse Berg är elva år och har nyligen mist sin mamma i cancer.
Nisse tycker att allt är jobbigt och att hans liv är ett enda stort
otursliv. Åtminstone ända tills han upptäcker att den ödla som hans
mamma gett honom i födelsedagspresent istället för hunden han
önskat sig faktiskt kan prata. Ödlan Harry är en rolig filur med
många kloka tankar om livet och han visar sig vara en riktig vän.
Nisse börjar må allt bättre och när han och kompisen Tage startar
bandet Drakhjärta med två tjejer i klassen börjar livet kännas riktigt
roligt igen.
190 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Det brinner av Laura Trenter (åk 4-6)
Frida och Isabelle tjuvröker vid ett gammalt ödetorp när de plötsligt
känner sig iakttagna. Snabbt slänger tjejerna cigaretterna ifrån sig och
cyklar hem. Väl hemma ser de brandbilar köra förbi och de får höra att
det brinner i ödetorpet. Tjejerna svär på att aldrig berätta för någon att
de varit där, men när polisen hittar skelettdelar i askan börjar
mardrömmen på allvar. Frida mår allt sämre. Och vem är det egentligen
som smyger kring hennes hus?
161 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Tunneläventyret av Febe Nilsson (åk 4-6)
Viktor och Karro tillbringar sommarlovet ihop som vanligt. De alltid
varit bra kompisar, men den här sommaren känns det annorlunda. Victor
tror att han håller på att bli kär i Karro, men han vet inte hur han ska
berätta det. En dag inträffar ett rån i byn där de bor. I samma veva
upptäcker Karro och Viktor att det finns långa tunnlar under det
nedlagda stålverket. De undersöker tunnlarna när de plötsligt hör röster.
Kan det vara rånarna? Tunneläventyret är lättläst och spännande.
101 sidor
Boken finns som talbok på Legimus

Kryp – MG Leonard (åk 5-7)
Darkus pappa Bartholomew är forskare. En dag försvinner han
spårlöst från museet där han arbetar. Ingen förstår vad som hänt
och polisen verkar ointresserade av fallet. Darkus och hans farbror
bestämmer sig för att själva söka efter Bartholomew. I den nya
skolan lär Darkus känna Virginia och Bertolt. Virginia är modig och
älskar äventyr och Bertolt är smart och en hejare på sprängämnen.
Dessa egenskaper kommer väl till pass i jakten på Darkus pappa. En
stor skalbagge med ovanliga förmågor dyker också upp och tyr sig
till Darkus. Alla spår leder till den mystiska och skrämmande
Lucretia Cutter som utför fruktansvärda experiment i sitt
laboratorium. Har hon något med Bartholomews försvinnande att
göra?
333 sidor
Boken finns som talbok med text på Legimus

Kärleksboken av Lin Hallberg (åk 5-6)
22 ex
Det är sommarlovet före sjuan. Auriel, Meuish, Cissi och Caro svär en
ed att alltid vara lojala kompisar och förbereder sig för en vuxenfri helg
i Cissis farmors sommarstuga. På Meuishs befallning smiter de ut, vilket
leder till en katastrof som gör att de skickas hem. Auriel utses till
syndabock. Samtidigt har hon kärleksproblem och är nära att luras med
att fotograferas av en man som tagit kontakt med henne via nätet.
Lin Hallberg skriver trovärdigt om känslor och konflikter i ett tjejgäng.
201 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Sorgfjäril av Ingelin Angerborn (åk 4-7)
Sorgfjäril är en vemodig och vacker rysare där vardagsliv och
övernaturliga händelser på ett trovärdigt sätt smälter samman. 12åriga Alice tvingas flytta med sin familj till ett gammalt hus långt
bort från de gamla kompisarna. Redan första dagen dyker en stor
fjäril upp och sätter sig på Alices hand. Fjärilen fortsätter visa sig på
de mest märkliga ställen. Det händer även andra mystiska saker i
det gamla huset. Alice tror inte på spöken, men hon blir alltmer
osäker. När hennes lillebror Emanuel en dag försvinner inser Alice
att det kan vara detta någon försökt varna henne för. Kommer hon
att hinna hitta sin bror innan det är för sent?
207 sidor, ett fåtal illustrationer
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus

Sanning eller konsekvens av Annika Thor (åk 5-6)
Nora och Sabina har alltid varit bästa kompisar, men efter
sommarlovet har Sabina börjat vara med Fanny och klassens tuffa
gäng. Nora gör vad hon kan för att hänga på, men känner sig hela
tiden utanför. En dag kommer en annan tjej i klassen, Karin, fram till
Nora och undrar om Nora vill hitta på nåt. Karin brukar mest vara
för sig själv och har inte haft någon riktig kompis. Nora är inte säker
på att hon vill vara Karins vän. Så berättar Sabina att hon och Fanny
ska ha fest. De vill att Nora ska komma – och att hon ska ta med
Karin. Det här är Noras chans att verkligen bli en i gänget. Nora anar
att något kommer hända med Karin, men hon vill så gärna vara med
Fanny och Sabina. Det som händer blir värre än Nora trott.
192 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Du & jag av Katarina von Bredow (åk 5-6)
Du & jag är första delen i en trilogi. Huvudperson är 11-åriga
Andreas. Han har lätt för sig i skolan, är duktig på matte och bild. I
klassen är det Kevin och Ida som styr, Andreas hör inte till de
populära. Andreas bor granne med klasskompisen Alicia som han är
hemligt kär i. Ofta har Andreas och Alicia sällskap till skolan. Då har
de hur kul som helst ihop, men när de kommer till skolan blir Alicia
en annan person. Då säger hon taskiga saker till Andreas och gör allt
för att passa in i Idas gäng. En dag upptäcker Andreas att hans
pappa Christer är otrogen mot hans mamma. Hela Andreas välkända
värld faller samman. Inget är längre sig likt och när Andreas en dag
träffar på Kevin från klassen och några äldre ungdomar som målar
graffiti hänger han på. Efter det förändras livet för Andreas. Kevin
vill plötsligt ha honom med och Alicia verkar väldigt imponerad.
Andreas känner att han själv förändras, men är det verkligen sådan
han vill vara?
320 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Snögrottan av Laura Trenter (åk 3-5)
Det snöar och efter skolan skyndar sig David och Andreas ut. På
parkeringen har höga snövallar plogats upp. David och Andreas
gräver en stor snögrotta. När de tittar ut får de se Jonas, en kille i
klassen stå precis utanför. Jonas är ganska ny och alltid på dåligt
humör. David och Andreas smyger på honom när de ser en äldre
kille komma fram till Jonas. De viskar något, Jonas ger killen pengar
och får ett vitt kuvert tillbaka. Sedan går den äldre killen igen. Då får
Jonas syn på David och Andreas och blir arg. Killarna kastar sig ner
och gömmer sig i grottan. Rätt vad det är hörs ett ljud och grottan
täcks med snö. Den har rasat in över killarna och de kan inte ta sig
ut. Kommer någon hitta dem i tid? Ingen utom Jonas vet ju att de är
här. Berättelsen bygger på en verklig händelse.
113 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus

Uppdraget av Camilla Lagerqvist (åk 5-7)
Maja är tretton år och andra världskriget pågår för fullt. Livet i Sverige
har förändrats. Det går inte längre att få tag på den vanliga maten och
många män har blivit inkallade till armén, däribland Majas pappa. En
dag flyttar det in två nya familjer i den lilla byn där Maja bor. I båda
familjerna finns ungdomar i Majas ålder, de heter Benjamin och Hilde.
Båda kommer från Norge. Benjamins familj är judar. Hildes mamma är
förlovad med en tysk och när det sprids i byn ger sig några äldre tjejer
på Hilde och skriker förrädare efter henne. Maja lär känna Benjamin och
Hilde. När hon får höra hur de haft det i det tyskockuperade Norge inser
hon att de som bor i Sverige har haft tur. Flera av Benjamins släktingar
har förts bort till koncentrationsläger. Benjamins pappa har gått med i
den norska motståndsrörelsen. Benjamin hör sällan ifrån honom, det är
farligt att skicka brev för tyskarna kan få tag på dem. I det senaste brevet
berättade Benjamins pappa om en kvinna kallad Svarta rosen som
nyligen gått med i gruppen. En dag får Hilde reda på att tyskarna
avslöjat Svarta rosens riktiga identitet och planerar att gripa och avrätta
henne. Ungdomarna inser att de måste försöka få fram ett meddelande
till Benjamins pappa. Men kommer de att lyckas?
157 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns även som talbok på Legimus
Hoppet av Moni Nilsson (åk 5-6)
Azad och hans bror Tigris skickas som ensamma flyktingbarn till
Sverige. Därifrån är det tänkt att de ska vidare till en farbror i
Tyskland. När de fått uppehållstillstånd ska deras föräldrar komma.
De blir dock lurade av smugglaren och utan flygbiljetter till
Tyskland blir de kvar i Sverige. Nu vet ingen släkting var de befinner
sig och pojkarna har ingen möjlighet att kontakta någon. Kommer
de någonsin få träffa sina föräldrar igen?
Boken finns som talbok på Legimus
248 sidor
Om jag får stanna av Kajsa Gordan (åk 5-6)
Ilona och Stella går i sexan, är bästa kompisar och har känt varandra
ända sen förskoleklass. Ilona är en i klassen, men ändå känner hon
sig alltid lite utanför. Hon bor med sin familj i ett kloster
tillsammans med andra familjer som flytt från krig och förföljelse.
Ilonas familj har fått avslag på sin ansökan om att få stanna i
Sverige, men nu har de lämnat in en överklagan. Under tiden måste
de hålla sig gömda och Ilonas föräldrar har inte lämnat klostret på
flera år. Ilona får inte vara med på skolkorten för då kanske polisen
upptäcker att hon finns där. Om Ilonas familj skickas tillbaka
riskerar de att misshandlas. De har ingenstans att bo och Ilona och
hennes bror kommer bli tvungna att arbeta för att få ihop pengar till
familjen. Ilona drömmer om att få en egen katt, en egen lägenhet och
ett liv som alla kompisarnas. Men kommer hon få stanna?
Inkännande beskriver författaren verkligheten för många av de
flyktingar som finns i Sverige.
139 sidor
Boken finns som talbok med text på Legimus

Värsta bästa nätet - Maria Dufva (åk 4-6)
Maria Dufva är kriminolog med lång erfarenhet av att arbeta med
barn som kommit i kontakt med nätbrott. Boken riktar sig i första
hand till barn i mellanstadieåldern, men även äldre ungdomar och
vuxna kan få en tankeställare av den. På ett konkret och tydligt sätt
skriver författaren om fejkade konton, kedjebrev, pranks, näthat och
spelberoende. Hon förklarar enkelt vilka regler som gäller på nätet
bl.a. när det gäller foton och mobbning och belyser vikten av
källkritik. En riktigt bra bok att ha som utgångspunkt om man vill
diskutera dessa viktiga ämnen med sina elever.
Finns även som lättläst
Boken finns som talbok med text på Legimus
111 sidor

Brorsan är kung – Jenny Jägerfeld (åk 5-7)
11-åriga Måns ska tillbringa sommarlovet i Skåne med sin mamma.
Måns ser fram emot att få komma bort från alla han känner och
äntligen kunna vara sig själv. Redan första dagen träffar han Mikkel.
Mikkel är skejtare precis som Måns. Efter en blodig utmaning blir de
båda kompisar. Mikkel säger att de nu är blodsbröder och alltid ska
vara ärliga mot varandra. Det blir det bästa sommarlovet nånsin för
Måns. Men Måns har en hemlighet han inte vet hur han ska berätta
för Mikkel. Han är född som tjej och döpt till Michelle. Hur kommer
Mikkel reagera om han får veta det?
Boken finns som talbok med text på Legimus

Winn-Dixie – Kate DiCamillo (åk 5-7)
Opals pappa skickar henne till affären för att köpa makaroner med
ost, men hon kommer tillbaka med en hund. Opal och hennes pappa
har nyligen flyttat till Naomi i Florida och Opal känner inte en enda
människa. Kanske är det ensamheten som får henne att tänka extra
mycket på mamma som lämnade familjen när Opal var liten. Hon
måste hitta ett sätt att få sin pappa att berätta om henne. Opal
lyckas övertyga sin pappa om att få behålla den toviga, smutsiga
hunden som hon döpt till Winn-Dixie. Det blir nu en sommar där allt
förändras för Opal. Tillsammans med Winn-Dixie träffar hon vänner
hon annars inte skulle lärt känna, många lika ensamma som hon.
En underbar och varm berättelse.
Boken finns som talbok på Legimus

Hockey, bänkvärmare och bögar av Maria Skotte Pekkari (åk 57)
Adrian går i sexan, men spelar hockey med de som är ett år äldre. Han
är en av de bästa spelarna och satsar stenhårt. Både på och utanför
planen har Adrian mycket attityd och det händer att han hamnar i bråk.
Vid hans sida finns Robin, bästa kompisen, som spelar i samma lag och
alltid står upp för Adrian. En dag börjar en ny kille i laget, Martin.
Martin spelar på samma position som Adrian. Martin är självsäker och
Adrian känner en osäkerhet han inte tidigare känt. För att dölja den beter
sig Adrian kaxigare än vanligt. Kallar Martin för bög och får de andra
med sig. Men inom sig mår Adrian allt sämre. För tänk om det inte är
Martin som är bög, utan Adrian själv.
253 sidor
Finns lärarhandledning
Boken finns som talbok på Legimus
Vi kommer snart hem igen av Jessica Bab Bonde åk (5-9)
I serieform får vi följa sex personers vittnesmål om förintelsen. De
överlevde, men många av deras släktingar dog. Deras öden har både
likheter och skillnader. Alla växer de upp i kärleksfulla hem med
familj och vänner tills att nazisterna tar makten och deras familjer
förs till koncentrationsläger och splittras. Lättläst format, men
mycket viktig och gripande bok.
Finns som talbok med text på Legimus
Finns lärarhandledning att hämta från Natur och Kultur om man
arbetar som lärare.

En ö i havet av Annika Thor (åk 6-9)
Systrarna Steffi och Nelli är judar och när andra världskriget bryter
ut skickar deras föräldrar dem till Sverige. De åker med tåg och med
sig har de bara så mycket saker som ryms i deras små väskor. När
de kommer till Göteborg visar det sig att Steffi och Nelli ska vidare
för att bo på en av öarna. Systrarna har blivit lovade att få bo i
samma familj, men när de kommer fram visar det sig ändå att de ska
bo i varsin familj. Eftersom de inte kan någon svenska kan de inte
säga nej. Lillasyster Nelli hamnar hos tant Alma. Tant Alma verkar
snäll och hon har egna barn som Nelli kommer att kunna vara med.
Steffi däremot hamnar hos tant Märta som ser sträng ut. Steffi får
följa med Märta som bor med sin man Evert längst bort på ön. Steffi
förstår inte hur hon ska stå ut med att bo vid världens ände. Hon
själv kan ingen svenska och tant Märta kan ingen tyska. Och hur ska
Steffi nu kunna ta hand om Nelli som hon lovat mamma och pappa?
Efter några månade får systrarna börja i skolan. Där får de vänner,
men det visar sig också snart att de finns de som inte tycker om att
judar kommer till Sverige.
197 sidor
Boken finns som talbok på Legimus

Pojken i randig pyjamas – John Boyne (åk 7-9)
Handlingen utspelar sig i Auschwitz under andra världskriget och
handlar om en kommendant och dennes familj. Huvudpersonen är
den nioårige sonen. Han är en godtrogen pojke med en sund och
skeptisk inställning gentemot allt vad översitteri heter. Han iakttar
sin omgivning, men förstår långtifrån allting. Han har oklara
begrepp om vilka judarna är, men gör i lägret bekantskap med
jämnårige Shmuel, som bor på andra sidan stängslet. I hemlighet
förser han Shmuel med mat och en dag beslutar han sig för att ta sig
över på Shmuels sida av stängslet.
Boken finns som talbok på Legimus.
Krigare utan minne av Niklas Krog (åk 7-9)
En man vaknar, uppspolad på en på en strand. Han är svårt skadad
och har ett öppet sår i tinningen. Han kan varken hur han hamnat
där eller vad som har hänt. Han vet inte ens vem han
själv är. Plötsligt avbryts hans tankar och genom smärtan kan han
höra en båt närma sig. När männen i båten får syn på honom, Biko,
verkar de skräckslagna. Biko förstår snart av deras konversation att
han har ett pris satt på sitt huvud. De modigaste av männen
bestämmer sig för att kliva i land för att döda honom, nu när han
ligger skadad och halvt medvetslös. Men det blir inte så. Innan Biko
ens hinner tänka har han tagit deras vapen och dödat alla sina
nya fiender. Biko börjar istället bli allt mer rädd för sig själv. Varför
var männen så rädda för honom? Hur kommer det sig att han är en
så skicklig slagskämpe? Var har han gjort i sitt tidigare liv och vem
var han egentligen? En spännande fantasy-bok med många frågor
att diskutera.
140 sidor, lättläst, några illustrerade sidor i färg
Boken finns som talbok på Legimus
I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig av Christina
Wahldén (åk 9)
Ombeni flyr som 16-åring från krigets Kongo till Sverige. Hon har
bevittnat och upplevt fruktansvärt våld och våldtäkter. Föräldrar
och lillebror är mördade och hon vet inte om systrarna är i livet. Där
hon bor i en egen lägenhet i norra Sverige och går på gymnasiet,
känner hon mörker, tystnad och ensamhet. Att förklara
upplevelserna är svårt. Skammen, skulden och självföraktet är
följeslagare. Detta är en grym, gripande och välskriven skildring av
Kongo, där fem och en halv miljon människor dött sedan kriget
inleddes 1998. Journalisten och kriminalreportern Christina
Wahldén är en författare som vet och hon har tidigare givit ut
böcker om våld och övergrepp. Med bistånd och information av
Röda korset har hon kunnat resa till Kongo och inhämta kunskap
och bakgrundsmaterial. Den mörka sidan av Afrika och brister i
svensk flyktingmottagning skildras med samma glöd.
146 sidor
Boken finns som talbok på Legimus

Huset vid vägens slut av Magnus Nordin (åk 7-9)
Trettonåriga Joel och hans tre kompisar tillbringar en stor del av
sommarlovet tillsammans. De berättar spökhistorier för varandra och en
kväll berättar Pierre om ett hemsökt hus. Historien blir än läskigare då
huset ligger alldeles i närheten. Killarna bestämmer sig för att bege sig
dit och undersöka huset. Väl där rullas en historia upp som blir
alltmer mardrömslik och är mycket nära att få ett tragiskt slut. Det här är
en ytterst spännande berättelse som balanserar på gränsen till det
övernaturliga.
167 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Om det var krig i Norden av Janne Teller (åk 7-9)
Den prisbelönade danska författaren Janne Tellers bok, Om det var krig
i Norden, har väckt stort uppseende i Europa. Genom sina erfarenheter
av att arbeta med konflikthantering och fredsprocesser skapar hon en
stark autenticitet i denna bok som verkligen vänder upp och ner på de
existentiella horisonterna. Tänk om det var krig i Norden, om det var vi
svenskar som var flyktingar och tvingades söka asyl någonstans. I boken
ligger Sverige i krig med grannländerna och landet styrs av en
nationalistisk diktator. Läsaren förflyttas till flyktingens situation, och
frågor om medmänsklighet och tolerans blir plötsligt våra egna frågor.
Lättläst
54 sidor
Lärarhandledning finns
Finns som talbok med text på Legimus
Skyddad identitet av Robert Swindells (åk 7-9)
Dale lever ett vanligt liv med sin familj när det avslöjas att hans
storebror har mördat fem unga kvinnor. Familjens liv förvandlas till en
mardröm och de tvingas flytta och anta skyddad identitet för att komma
undan alla hotelser. Dale blir Glen och börjar i en ny skola där han
utsätts för trakasserier av några andra elever. Men det är inte det värsta,
betydligt värre är hans ständiga oro. Oron för att bli som sin bror.
Samtidigt är det något som hotar familjens nya bräckliga tillvaro. En
journalist har fått i uppdrag att till varje pris spåra upp och avslöja
mördarens familj. Skyddad identitet är en bok som väcker frågor och
berör.
160 sidor
Boken finns som talbok på Legimus
Livet på en kylskåpsdörr av Alice Kuipers (åk 7-9)
Boken är ovanlig på det viset att den är skriven i form av meddelande på
post-it-lappar. Genom lapparna får vi följa Claire och hennes mammas
liv. Mamman är läkare och arbetar mycket och de två träffas inte så ofta
som de skulle önska. Till en början handlar meddelandena ofta om
vardagliga saker som listor över saker som ska handlas, vilken mat de
ska äta m.m. Allt eftersom tiden går förändras dock tonen och som
läsare börjar man förstå att det är något som inte är som det ska med
Claires mamma. Det visar sig att hon har en livshotande sjukdom.
Boken är mycket lättläst, men den kräver att man kan läsa mellan
raderna för allt står inte uttalat. Trots det lättlästa formatet är det här en
stark berättelse som väcker tankar.
242 sidor
Lärarhandledning finns i boken
Boken finns som talbok på Legimus

Kickboxaren av Maria Björn och Niklas Krog (åk 7-9)
Boken handlar om 16-åriga Eremias. En dag på väg hem från skolan
stöter han ihop med en kille i sin egen ålder. Killen frågar vad klockan
är och när Eremias tar upp sin nya mobil för att kolla ger sig den andre
på honom. Den andre tar mobilen och springer därifrån. Inom Eremias
sjuder hatet och ilskan. Han ska hitta killen som gjorde det här. På
killens knogar stod namnet Robin intatuerat. Eremias inser att han måste
lära sig slåss för att kunna hämnas och han tar kontakt med en
kampsportsklubb. Klubben har regler som säger att om man slåss
utanför träningarna blir man utesluten. I början är det tufft på
träningarna, men Eremias blir alltmer en del av gänget och det känns
bra. Eremias funderar på om mamma och tränarna trots allt har rätt när
de säger att han inte ska slåss. Så en dag möter han Robin igen. Nu
måste Eremias välja hur han ska göra - hämnas eller låta bli.
(191 sidor)
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok med text på Legimus

Gilla ”Hata horan”! av Johanna Nilsson (åk 8-9)
Gilla "Hata horan!" tar upp ett viktigt ämne, nätmobbning. Jonna är 15
år och bästa kompis med Gloria. På en fest dricker Gloria för mycket
och det slutar med en katastrof. Hon utnyttjas sexuellt av Robin som hon
är förälskad i. Robin fotar och lägger ut bilderna på nätet och plötsligt
förvandlas Gloria till en "hora". På Facebook skapas en "hata horangrupp", vilket får förödande konsekvenser. Gloria fortsätter med sitt
ångestlindrande självskärande men Jonna griper in och startar en "hata
horan-grupp 2", där Robin förvandlas till hora. En fruktansvärd
ryktesspridning sätter igång. Gloria går hämndlystet in och förstärker
nätmobbningen: "För att slippa bli slagen måste man slå. Helst dubbelt
så hårt".
166 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus

På flykt av Christina Wahlden (åk 8-9)
Dana är på sommarlov hos sin farmor, som bor på landet i Libanon. En
dag hittar hon en ung flyktingfamilj i uthuset. Dana vet att det finns
många som inte vill hjälpa flyktingarna och hon är osäker på vad hennes
farmor tycker. Därför börjar hon hjälpa flyktingarna i smyg. Det blir allt
svårare att hemlighålla för farmor vad som pågår och en dag går det inte
längre att dölja att det bor en familj i uthuset. Detta är lättläst berättelse
som visar hur vanliga oskyldiga människor får lida i krig och hur de alla
önskar fred och trygghet. Boken avslutas med en faktadel som tar upp
Syrien, den arabiska våren, Libanon, den komplexa
flyktingproblematiken samt SIDA och FN:s roll när det kommer till
humanitära kriser.
Boken finns som talbok med text på Legimus

En sekund i taget av Sofia Nordin (åk 7-9)
Hedvig flyr. Hennes familj och alla andra hon känner har dött i en
febersjukdom och hela den lilla staden i norra Sverige där hon bott har
förvandlats till en kyrkogård. Hedvig kan vara den sista människan som
lever. Hon beger sig till en bondgård hon besökt med skolan. På gården
finns hästar, kor, får och höns. Här finns även rotfrukter planterade och
Hedvig förstår att hon kommer att kunna klara sig ett tag. Men Hedvig
är uppvuxen i stan, hon vet ingenting om hur man sköter en gård.
Ganska snart inser hon att det är ett hårt liv. Och ensamt. Det är många
tankar som rör sig hos Hedvig nu när hela hennes liv har kastats omkull
och allt hon har tagit för givet inte alls är någon självklarhet längre. En
dag upptäcker Hedvig fotspår utanför huset som hon inte sett förut. Är
det någon mer som överlevt?
194 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Ett hål om dagen av Louis Sachar (åk 7-9)
Stanleys familj har varit otursförföljd ända sen hans farfars farfar stal en
gris och fick en förbannelse uttalad över sig. Stanley har nu blivit
skickad till ungdomsanstalten Camp Green Lake efter att ha blivit
oskyldigt dömd för att ha stulit ett par gymnastikskor. Green Lake är
inte längre någon sjö utan en uttorkad sjöbotten, mest lik en öken. I
hettan tvingas internerna varje dag gräva ett hål, en och en halv meter
djupt och lika brett. Hittar de något i hålet ska det lämnas till den
mytomspunna Chefen. Stanley börjar snart ana att Chefen söker efter
något särskilt. En dag hittar Stanley verkligen något som intresserar
Chefen och det blir nu alltmer tydligt att Chefen inte drar sig för något
för att få tag på det hon söker. Efter ett bråk försvinner en av de andra
internerna och Stanley bestämmer sig för att ge sig av och söka efter
honom. Frågan är om han kommer lyckas med det ingen annan gjort:
undkomma med livet i behåll. Stanleys berättelse kopplas samman med
händelser som skett på samma plats många år tillbaka i tiden.
Spännande, rolig och helt underbar historia som gör en varm i hjärtat.
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Tio över ett av Ann-Helén Laestadius (åk 7-9)
Maja bor i Kiruna. Under staden finns gruvan och nu ska delar av staden
flyttas eller rivas för att inte riskera ras. Huset där Maja bor är ett av
husen som ska rivas och både hon och hennes bästa kompis Julia måste
flytta. Maja vill inte flytta, men hon är också skräckslagen för att staden
ska rasa redan nu och att hennes familj ska dö. Varje natt ställer hon
klockan på tio över ett. Då är hon vaken när de spränger nere i gruvan.
Hon känner skakningarna och hör mullret och känner paniken komma.
Full av skräck lyssnar hon efter sirener. Om hon inte hör några kan hon
slappna av lite igen. Tills nästa natt när allt börjar om på nytt. Maja är
hemligt kär i Albin i parallellklassen. En dag börjar Albin i samma
bokklubb som Maja. Det här är hennes chans att verkligen lära känna
honom. Samtidigt blir Majas oro allt större och en dag får hon en
panikattack i skolan. Maja skäms och säger att det var en astmaattack.
För vad kommer Albin tänka om han får veta. Men problemen blir allt
värre och Maja vet inte hur länge till hon kan dölja hur hon egentligen
mår. Boken är skriven med humor utan att för den skull ta udden av
allvaret.
Lärarhandledning finns. Boken finns som talbok med text på Legimus

Den blomstertid nu kommer av Marie-Chantal Long (åk 8-9)
Freds familj har inte så gott om pengar. Om Fred hade pengar skulle han
resa någonstans. Köpa moppe. Eller en dator. Så när Tarzan, en äldre
kille som suttit på ungdomsanstalt, säger att Fred kan köpa allt han vill
om han är med på ett rån, tar Fred chansen. Hans kompis Wahid är
också på. Tarzan säger att det är idiotsäkert. De ska slå till mot
mataffären på skolavslutningen. Det kommer inte finnas en polis då.
Men allt går fel. De tvingas fly utan att få med sig några pengar. Tarzan
kör galet fort och kraschar rätt in i en pelare. Tarzan blir allvarligt
skadad, men Fred och Wahid tar sig ut och flyr. Men problemen slutar
inte där. De stjäl en bil bara för att upptäcka att det sitter en liten flicka i
baksätet. Fred vill stanna och släppa av henne. Men Wahid verkar ha
förvandlats till en annan person. Han beslutar att de ska ta med flickan
som gisslan. Det börjar alltmer kännas som en mardröm. Finns det något
sätt för Fred att klara sig ur den?
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok på Legimus
Under slussen av Jack Werner (åk 7-9)
En jagperson berättar om en urban explorer, kallad Laban, som han
tidigare följt via ett internetforum. Laban försvann spårlöst för flera
år sedan, men nu har några tidigare okända blogginlägg upptäckts.
Det är Labans sista anteckningar. Han berättar om hur han
upptäcker nya gångar långt under tunnelbanesystemet. Gångar med
en märklig, kvävande lukt och konstiga blekgröna svampar. Det är
en upptäckt som kommer visa sig ödesdiger för Laban själv.
Mycket lättläst
69 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok med text på Legimus

Det var du av Keith Gray (åk 7-9)
En natt väcks Toby av att det står en man med ett kulhål genom
huvudet vid hans fotände. Toby grips av panik och vill fly men är så
paralyserad av skräck att han inte kan röra sig. Mannen pekar mot
hålet där hans öga suttit och säger att det var Toby som dödade
honom. Toby försöker förklara för mannen att det inte kan stämma,
han har aldrig dödat någon. Han har aldrig ens hållit i en pistol.
Spöket hävdar att hans död är Tobys fel och att Toby nu måste ställa
allt tillrätta. Det hela hände dagen före då Toby i ilska kastade sitt
kricketslagträ över en mur. Det satte igång en rad händelser som
slutade med mannens död. Den döde mannen visar att Toby kan ta
sig tillbaka till gårdagen och kräver att han ställer allt tillrätta. Men
när Toby ser vilka andra konsekvenser hans handlande lett till inser
han att det även lett till mycket positivt. Vad är egentligen rätt sak
att göra?
100 sidor
Finns ett ex av boken på engelska
Lärarhandledning finns
Finns som talbok med text på Legimus

Flodvågen av Anne Rooney (åk 7-9)
Flodvågen utspelar sig i en nära framtid. På grund av
klimatförändringarna söker sig många människor från bl.a. Afrika
till Europa för att överhuvudtaget överleva. Danny är en ung kille
som lyckats ta sig till England. Där jagar man konsekvent flyktingar
av den här typen för att utvisa dem eller placera dem i läger. Danny
lär känna Kevin, en jämnårig kille. Kevin försöker hjälpa Danny,
trots att det finns de som vill ange honom. Men en dag kommer
översvämningarna även till den västerländska delen av världen och
nu befinner de sig alla på flykt.
Lättläst
66 sidor
Finns ett ex av boken på arabiska
Boken finns som talbok på Legimus

Mitt hjärta borde slå någon annanstans av Mia Öström (åk 8-9)
Madeleine bor på gård i Norrland och hennes föräldrar är mer
intresserade av nyfödda kalvar än av henne. Madeleine känner allt
starkare att hon är på fel plats, i fel liv. Hon kanske har blivit
bortbytt på BB? Ännu värre blir det när hon vaknar på en höskulle
morgonen efter skolavslutningen och upptäcker skolans töntigaste
kille bredvid sig i höet. Jakten på akut-p-piller för Madeleine och
hennes kompis in till stan. Väl där bestämmer sig Madeleine för att
ta reda på vilka som föddes samma dag som hon själv. Hon måste få
veta vilka hennes riktiga föräldrar är och vilket liv hon egentligen
skulle levt.
Boken finns som talbok med text på Legimus
När hundarna kommer av Jessica Shiefauer (åk 8-9)
Isak och Ester träffas på en fest vid sjön. De som tidigare känt sig
osynliga väcks av den nya förälskelsen. Samtidigt märks
nynazistiska strömningar på den lilla orten där de bor. Hakkors i
matteboken och torshammare runt halsen. Isaks femtonåriga
lillebror Anton lär känna en äldre kille som suttit inne. En kväll är
Anton ensam med den äldre killen vid sjön. De dricker öl ihop.
Simon, en kille från Antons skola, ställer sig och fiskar i närheten.
Anton säger att Simon är bög och det räcker som tändgnista. Den
äldre killen och Anton ger sig på Simon och den kvällen är Anton
med och tar en annan människas liv. Det här förändrar hela livet för
Anton, men det förändrar också allt för Isak och Ester. Författaren
säger i sitt efterord ”Det här är ingen sann historia. Men den är
heller inte osann”.
Finns även som lättläst version
Boken finns som talbok på Legimus

Hur kär får man bli av Katarina von Bredow (åk 7-9)
Boken handlar om Katrin som ska börja i nian. Katrin är bästa
kompis med Frida, skolans populäraste tjej, och Katrin kan inte
förstå att Frida väljer att vara med just henne. När skolan startar
börjar en ny kille i klassen, Adam. Frida blir kär i Adam och gör allt
hon kan för att han ska bli kär i henne med. Katrin hjälper till så gott
hon kan för det är klart att Frida ska få sin drömkille. Men vad
Katrin inte räknat med är sina egna känslor. Plötsligt inser hon att
hon är vanvettigt gnisterkär i killen hennes bästis vill ha. Men kan
Katrin svika Frida och riskera förstöra deras vänskap? Som om inte
det vore nog får Katrin veta att hennes mamma, som lämnade dem
när Katrin var sex år, fortfarande har kontakt med hennes pappa i
hemlighet.
Finns även som lättläst version
Boken finns som talbok på Legimus
Astronauten som inte fick landa: om Michael Collins, Apollo 11
och 9 kilo checklistor av Bea Uusma (åk 7-9)
Det här är en bok som blandar fakta och skönlitteratur. När Apollo
11 landade på månen 1969 var det en händelse som hela världen
följde och astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin fick enorm
uppmärksamhet. Vad inte alla känner till var att det fanns
ytterligare en astronaut med på färden: Michael Collins. Medan Neil
och Buzz steg ner på månen och fick prata med presidenter fick
Michael stanna på rymdfarkosten och kontrollera instrumenten
medan farkosten cirklade runt månen. Vi får ta del av hans tankar
och anteckningar. I boken finns också foton, instrumentskisser och
utrustningslistor. Intressant också att få veta vad som hände med de
tre astronauterna efteråt.
Boken finns som talbok med text på Legimus
Vårt blod våra ben av John Ajvide Lindqvist (åk 8-9)
När Robin spelar piano brukar hans pappa sitta i köket och lyssna.
En dag märker han att Robin spelar en obehaglig melodi. Robin
säger att han hittat noterna bakom tapeten. Det är nåt ondskefullt
över melodin, men Robin kan inte sluta spela fast han vill. Melodin
får hans pappa att vilja göra saker. Fasansfulla saker.
Lättläst bearbetning av Våran hud, vårat blod, våra ben.
80 sidor
Lärarhandledning finns
Boken finns som talbok med text på Legimus
Hamed och statsministern av Christina Wahldén (åk 8-9)
Hamed följer med på guidad tur genom riksdagshuset, men råkar
komma bort ifrån de andra. När han ska leta efter sin grupp går hissen
sönder och det visar sig att han sitter fast tillsammans med Sveriges
första kvinnliga statsminister. Säkerhetsvakterna tror att Hamed är
terrorist, men som tur är löser det sig. I slutet av boken finns en faktadel
om demokrati och Sveriges riksdag och regering. På förlagets hemsida
finns ett läsförståelsetest, avsett som hjälp för pedagogen, med frågor
som både kontrollerar att läsaren förstått det lästa och som kan hjälpa till
att fördjupa förståelsen för texten.
Boken finns som talbok med text på Legimus

Utvandrarna av Vilhelm Moberg (åk 8-9)
En lättläst bearbetning av Vilhelm Mobergs klassiska roman.
232 sidor
Boken finns som talbok med text på Legimus
Lärarhandledning finns

Mina drömmars stad och Barn av sin stad av Per Anders
Fogelström (åk 8-9)
En lättläst bearbetning av de två första delarna i Per Anders
Fogelströms klassiska romanserie.

