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Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Språk

Modersmålet 
vägen till 
svenska  sid. 10

StoryTalk blev 
en succé  
sid. 6

Humor med 
parallelltext  
sid. 5



Parallelltexter 
är mer än ett 
språkligt verktyg

Har du tankar och idéer,  
kring vår språkavdelning,  

som du vill dela med  
dig av – hör av dig  
direkt till mig på:  

fatma@ordstark.se.

Eller ring på: 0720-18 34 41

Att lära sig ett nytt språk är svårt. Men det går lättare 
om eleven får lov att ta stöd av sitt modersmål. 
Många som kommer till Sverige är tonåringar och 
unga vuxna som vill läsa om relevanta ämnen men 
behöver ett lättläst språk. Våra arabiska böcker 
med eller utan svensk parallelltext har ämnen och 
historier som passar. Samtidigt har de ett språk 
eleven behärskar – i dubbel bemärkelse. 
 Styrkan i parallelltexten är att den kan läsas av 
både dem som lär sig svenska och dem som vill 
lära sig arabiska. Böcker som intresserar eleverna, 
samtidigt som de är lättlästa och tvåspråkiga, öppnar 
också dörren till en gemenskap eleverna emellan.  
De delar en läsupplevelse. 
  I alla böcker med arabisk text hittar du 
teckensystemet Tashkil som visar läsaren hur de 
arabiska orden ska uttalas. Stödet gör inte bara att 
eleverna utvecklas i sitt modersmål utan bidrar 
även till att de kan göra jämförelser med det 
svenska språkets ljud. När eleven kan använda sitt 
modersmål för att lära sig ett nytt språk, då växer 
språkmedvetenheten.
 Mest intressant tycker jag att kraven i läroplanen 
på läsning av folksagon kan uppfyllas med hjälp 
av böckerna. När eleverna läser folksagor, nya som 
bekanta, föds intressanta diskussioner om skillnader 
och likheter mellan både språk och kultur. 

Lustfylld läsning!

Det brinner  
i kojan!
sid. 8

För dig som jobbar med 
svenska som andraspråk 
sid. 13

al-Hakawati  
– syriska 
folksagor

Hodja fortsätter 
locka till skratt  
sid. 5

DESSUTOM:

Språk och identitet hänger 
samman   sid. 4

Översatta bästsäljare sid. 12

10
Layla når eleverna 
genom modersmålet  
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Fatma

من األهمية أن يحصل الجميع عىل كتاب سهل القراءة، 
ولكن بنفس الوقت يجب أن يولّد هذا الكتاب الشعور 

بالّتحدي أثناء قرأته. مع دليل درجات مستوى القراءة يف 
إصدارات دار هيغاس، يصبح من السهل أن تعرف درجة 

مستوى قرأتك وأي مستوى قد يكون التايل واملناسب لك. 
يزداد مستوى صعوبة النص بازدياد نقاط املستوى 

املوجودة عىل الغالف الخارجي وبنهاية كل قصة أيضاً.
إن محتوى الكتاب هو األهم بالطبع بغض النظر عن 

املستوى والنوع، كتاب معارص تشويق أو من وحي الخيال، 
فالغاية هو أن يقدم هذا الكتاب الفائدة ومتعة القراءة.

هيغاس - املستوى األول:
هذا املستوى مناسب لألشخاص الذين بدؤوا القراءة أو 

أولئك الذين يرغبون بالحصول عىل مفردات أكرث.

هيغاس - املستوى الثاين:
هذا املستوى مناسب لألشخاص الذين يرغبون قراءة نص 

ذو لغٍة بسيطٍة، مرتابطة وسهلة التفسري.

هيغاس – املستوى الثالث:
 هذا املستوى مناسب لألشخاص الراغبني بلغٍة 

قريبٍة من لغة التحدث.

هيغاس – املستوى الرابع:
 هذا املستوى مناسب لألشخاص الراغبني بتعلم 

كلامٍت صعبٍة ولغٍة تتطلب مستوى أعىل بقليل من 
املفردات والقواعد.

هيغاس – املستوى الخامس: 
هذا املستوى مناسب لألشخاص الراغبني بتعلم كلامٍت 
أكرث صعوبة وتكون اللغة عندئذ قريبًة من لغة األدب.

القراءة  مستويات 
يف كتب هيغاس

مستويات القراءة يف كتب 
هيغاس

Enklast och snabbast beställer  
du på www.hegas.se
Krånglar det? Mejla order@hegas.se  
eller ring 042-33 03 40.

Har du orderfrågor?
Mejla till order@hegas.se 

Har du frågor till redaktionen?
Mejla till redaktionen@hegas.se  
eller ring oss på: 042-610 12 02

Priser och leveransvillkor
Priserna i katalogen och på hemsidan 
är exkl. moms. 6% moms tillkommer 
vid köp. Köpvillkor: Normalt levererar 
vi dina böcker inom 2–3 dagar.  
Betalningsvillkor: 20 dagar.  
Fraktkostnad: se hegas.se/ 
Kontakta oss/Våra köpvillkor

I detta nummer

StoryTALK

7

blev en succé 
sid. 6

Få igång språket med 
Hegas digitala läsnycklar
Nu får alla tillgång till våra nya omarbetade digitala läsnycklar.  
De har en tydlig koppling till Lgr 11. I läsnycklarna kan du som  
lärare välja hur eleven ska svara: med bild, text eller film.
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Språket viktigt för  
identiteten
Wafaa Sulaiman som själv flytt från Syrien vet hur det 
är att vara ny i ett främmande land. Idag jobbar hon 
på Malmö stadsbibliotek och brinner för att lära ut 
svenska till arabisktalande barn och ungdomar..

Språket och identiteten
När man kommer till ett nytt 
land kan det bli en kulturkrock 
vilket leder till frustration. Att 
dessutom inte kunna språket 
gör att det bli svårt att förklara 
hur man känner och förstå vad 
som händer. Språket är därför en 
viktig del i att både behålla men 
också skapa sin nya identitet. När 
man kan uttrycka sina tankar och 
förmedla vem man är får man 
också bättre självförtroende.

Böcker speglar samhället
Språket hjälper individen att 
förstå det nya samhället. Böcker 
speglar samhället, dess vär-
deringar och kultur. När man 
förstår språket kan man också 
ta del av samhället på ett dju-
pare plan. Det ger en känsla av 
samhörighet

Parallelltexterna skapar  
förståelse
Parallelltexter är ett bra sätt att 

Humor ifrågasätter  
fördomar och stereotyper
Vem är egentligen den där Hodja? Ja, det beror på vem du frågar. Hans fru säger 
att han är en tok. Själv säger han att han är klok. Hodja är Hegas humoristiska 
serie med parallelltext – alltså text på både svenska och arabiska. Just nu arbetar 
vi med andra delen i serien.

Skämt och humor kan vara 
avstampet för djupare diskus-
sioner om värderingar och 
normer. Många skämt driver 
med förutfattade meningar 
och stereotyper om personer 
från till exempel andra 
kulturer. Ett klassiskt exempel 
är skämten om norrmän som 
de flesta barn hört. 

Att undersöka och utforska 
dessa stereotyper genom 
humor kan vara första steget 
till att komma över dem. När vi 
tillsammans undersöker varför 
ett skämt är roligt kan vi hitta 

nya sätt att se på varandra. 
Jämför vi skämt från olika 
kulturer kan vi hitta olikheter 
men också många likheter. 

Vi på Hegas tror att humor 
förbättrar atmosfären i klass-
rummet, och att ett glatt 
humör är en engagerande 
grund för både lärare och 
elever. Vårt mål är inte bara att 
uppmärksamma böcker som 
visar mångfald och bidrar till 
integration utan att faktiskt få 
dessa böcker till klassrummet, 
hemmet och biblioteket. 

lära sig ett nytt språk eftersom 
eleverna enkelt kan jämföra 
språken, vilket ökar språkför-
ståelsen. Att känna till ordet på 
både arabiska och svenska ökar 
elevens språkliga förmåga och 
rikedom. 

– Ett annat sätt att jobba 
med två språk samtidigt är att 
spela in texten så att eleverna 
kan höra och se samma text på 
olika språk. Ibland låter vi också 
eleverna sammanfatta texten 
på båda språken, både skriftligt 
och muntligt. Språket är viktigt 
för att förstå det nya samhället 
och litteratur kan säga mycket 
om hur ett samhälle tänker och 
fungerar, säger Wafaa.  

Nyhet!

H E M M A H O S H O DJA 
ISBN  978-91-7543-649-4
Pris 159 kr, 64 sidor
Hegas-nivå 4  

  

H O DJA Ä R E N TO K 
ISBN  978-91-7543-652-4
Bok + CD  978-91-7543-653-1
Återberättare: Mats Renman
Illustrationer: Per Demervall
Pris 159 kr, 64 sidor
Hegas-nivå 4  

  

Jan
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KUNGEN OCH HANS 
TRE DÖTTRAR
En kung har tre döttrar som 
han älskar högt. En dag frågar 
han dem hur mycket de älskar 
honom. Men den yngsta dot-
terns svar gör honom mycket 
arg. Han säger åt henne att 
gå sin väg och aldrig komma 
tillbaka. Så en dag får hon en 
chans att träffa sin far igen ... 

ISBN  978-91-7543-406-3
Pris 159 kr, 60 sidor
Hegas-nivå 4

  

HÄSTHUVUDET
En fattig vedhuggare är ute 
i skogen. Då hör han en röst. 
Men var kommer den ifrån? 
Så upptäcker han ett hästhu-
vud som ligger på marken. 
Huvudet ber att få följa med 
honom hem. Vedhuggaren tar 
hem huvudet. Det visar sig 
att hästhuvudet kommer att 
förändra deras liv för alltid.

ISBN  978-91-7543-409-4
Pris 159 kr, 54 sidor
Hegas-nivå 4  

  

DEN LISTIGA  
GETEN
En getabock går upp i 
bergen för att hitta bete. 
Solen lyser och det är väldigt 
varmt. Geten går in i en 
grotta för att svalka sig. Därin-
ne ser han två lysande ögon. 
Och en röst frågar: – Vad gör 
du här? Då ser geten att det 
är ett stort lejon! Hur ska han 
rädda sig själv?

ISBN  978-91-7543-503-9
Pris 159 kr, 54 sidor
Hegas-nivå 4  

  

POJKEN OCH  
TROLLKARLEN
En kvinna tar med sin son till 
en trollkarl och ber att pojken 
ska få lära sig att trolla. Men 
trollkarlen är elak och låser in 
pojken. En dag flyr han och tar 
sig hem. De är lika fattiga som 
förut. Nu börjar pojken trolla 
för att de ska få pengar till 
mat. Ska han klara det? 

ISBN  978-91-7543-506-0
Pris 159 kr, 62 sidor
Hegas-nivå 4  

  

FLICKAN MED SKÄRAN
Mannen Asfour är lyckligt 
gift med kvinnan Jaraade, 
men de är fattiga. En dag ser 
hon kungens följe nere vid 
floden. En svart anka äter upp 
kungens ring. Ingen annan 
ser detta. Kungen utlovar en 
belöning till den som kan 
hitta ringen.
ISBN  978-91-7543-568-8
Pris 159 kr, 60 sidor
Hegas-nivå 4  

  

FLICKAN MED SKÄRAN
Flickan Noora är fattig och 
ensam och fantiserar om att 
gifta sig med en rik kusin. När 
en rik köpman rider in i byn 
och säger att han är hennes 
morbror följer Noora med 
honom till bergen där det 
visar sig att han är en rövare i 
förklädnad. Men Noora är inte  
hjälplös ...

ISBN 978-91-7543-571-8
Pris 159 kr, 41 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 4  

  

Inne i grottan väntade en gammal gumma. Hennes 
hår var tunt och stripigt. 

– Åh, min son! ropade hon. Är den här flickan till 
mig?

– Vi kan dela på henne, mor, svarade rövaren. På 
dagen ska hon vara din slav. På natten ska hon 
vara min fru!

Han gav Noora en bröllops-dräkt som han stulit. 
Den skulle hon ta på sig och vara redo för bröllop 
när han kom tillbaka. Sen red han därifrån.

Gumman kom fram och tittade på Noora. 

– Du är stark, sa hon och kände på Nooras armar. 
Det är bra, då kan du arbeta hårt. 

يف َداخِل الَكهِف، كانْت َسيَدٌة 
َعُجوٌز تَْنتَِظر. كاَن َشْعرَُها رَِفيعاً 

وَمشدوَداً. 

– آه يا بَُني! صاحْت الَعُجوز. َهْل َهذِه الَفتَاُة 
ِل؟

ي، أَجاَب اللِّص. ِخالَل الَنهاِر  – نَستَطيُع أْن نَتَشاَركََها يا أُمِّ
َستكوُن َعبْدتَك. وِخالَل الليِل َستُكوُن َزْوَجِتي!

أَْعطَى نورا ثَوَب زَفاٍف كَاَن قَْد َسَقَه. َسوَف تَرْتَديُه لِتكوَن 
َجاِهزًة لِلزفَاِف حنَي يَُعود، ثُمَّ يَْخُرُج ِمَن الَكْهف.

اقرْتبَِت الَعجوُز ونَظَرْت إىل نورا.

– أنِت قَويٌِّة، قَالِت الَعُجوُز َوهَي ُتْسُك ِبذراَعي نورا. َهَذا َجيد، 
إِذْن ُيْكنِك أْن تَعَمِل ِبَجد. 
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StoryTALK
StoryTALK erbjuder en möjlighet 
att låta alla deltagare närma 
sig ett nytt språk och en 
ny kultur genom en delad 
läsupplevelse. Flera bibliotek, 
skolor och språkcaféer runt om 
i Sverige har redan deltagit i de 
interaktiva workshopparna och 
intresset fortsätter växa.

– Vi har sett att StoryTALK 
varit givande för både barn, 
lärare och föräldrar och det 
har verkligen blivit en succé. 
För tillfället är vi faktiskt helt 
fullbokade, vi har till och med 
en väntelista, säger Fatma 
Alhajji, projektledare för 
StoryTALKS.

Workshopparna drivs av barnen 
själva och folksagorna kombine-
ras med övningar som hjälper 
dem att förbättra sin kommuni-
kativa förmågor i både svenska 
och arabiska. Till exempel får 
barnen diskutera och leta efter 
likheter i både språk och kultur. 

– Vi låter barnen möta olika 

kulturer och deras normer men 
vi fokuserar främst på likheter. 
Till exempel brukar deltagarna 
ofta diskutera likheter mellan 
arabiska och svenska folksagor 
i stället för skillnaderna, säger 
Fatma. 

En viktig aspekt i StoryTALK är 
ett konstant fokus på barnens 
kritiska tänkande. Barnen turas 

om att agera berättare och 
publik där de reflekterar över 
berättarens röst, kroppsspråk 
och inlevelse. Samtidigt som 
fantasin flödar utvecklar bar-
nen en större förståelse och 
acceptans för olikheter mellan 
både kulturer och människor, 
men ser också likheterna. 

StoryTALK är de populära workshopparna som utgår 
från syriska folksagor på både arabiska och svenska. 

– en succé
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”Jag tycker om idén 
med parallelltext 
eftersom att fler 
kan läsa boken 

tillsammans, även jag 
och en vän som pratar 

svenska.”
Mohamad al neimi,  

Nicolaiskolan

”/.../ Sagorna är 
ursprungligen muntligt 

traderade syriska 
folksagor, som samlats 
in i syriska flyktingläger 

i Libanon och  
Jordanien. /.../”

Red., BTJ-häfte nr 6, 2018

”Pappa läser på 
arabiska, jag läser på 

svenska och barnen får 
höra samma berättelse 
på två språk. Då får de 
uppleva att det är inte 
så svårt med ett annat 
språk än svenska. Helt 
fantastisk för alla oss.”

Irene Viksne, bibliotekatie



LU K A S Ä R E N N I N JA
ISBN  978-91-7543-619-7
Författare: Dorthe Skytte
Pris 97 kr, 40 sidor, Från 6 år
Hegas-nivå 1  

    

Det är natt.  
En svart skugga  
springer i skogen.  
Det är en ond och farlig man.  
Lukas är en ninja.
Han springer efter mannen.  
Kan Lukas ta honom? 
 
Följ med in i Lukas drömvärld där han likt 
Max i Till vildingarnas land fantiserar om 
faror och äventyr. Där en vanlig trädgård kan 
bli en mörk skog full av farliga ninjor.

Spännande uppdrag!
11 يطارَد لوكاس الرجَل املجنون.10

يقَف الرجُل ساكناً اآلن. 

إنَُّه يُصغي. 

لكنَُّه ال يستطيَع سامَع لوكاس. 

Det brinner  
i kojan

Nyhet! Jan

Det är mörka moln på himlen. En blixt visar sig 
och vännerna ser hur det börjat brinna i ett  
träd precis vid kojan.

اِنتهى ِبُناُء الحائِِط!

ديقاِن الَعصرَي يف الكوِخ. يرََشُب الصَّ

إنَُّه ألْمٌر لطيٌف.

15 14

D E T B R I N N E R
ISBN 978-91-7543-488-9
Bok + CD  978-91-7543-489-6
Författare: Sanne Haugaard &  
Pia Aagesen
Illustratör: Pernille Lykkegård
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 7 januari
Pris 97 kr, 29 sidor, Från 6 år
Hegas-nivå 1  

    

BO ÄR BORTA
Vänner i vått och torrt. Ida, Lo, 
Noa och Ali är kompisar som 
råkar ut för små och stora 
äventyr. De är på utflykt när 
någon plötsligt saknas. Hun-
den Bo är borta! Så nu måste 
de sluta fika och börja leta!

Författare: Sanne Haugaard, 
Pia Aagesen  
ISBN 978-91-7543-614-2
Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

 

KIM & LINA  
I ETT ÖDEHUS
Regn, åska och ett ödehus. 
Kim och Lina ska gå till mor-
mor. De tar stigen genom sko-
gen. Då kommer ett åskväder, 
och Lina springer iväg. Det 
blixtrar, åskar och regnar. Kim 
är ensam kvar. Han är rädd 
och vill söka skydd. Men var?

Författare: Torsten Bengtsson  
ISBN 978-91-7543-589-3
Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

 

KIM & LINA  
UNDER JORDEN
Följ med Kim och Lina på en 
utflykt ner i underjorden. Som 
vanligt är det något som går 
snett. Lina är plötsligt borta. 
Var är hon? Blev Gruvfrun arg 
för att Lina skrek i gruvan? 
Tänk om Lina har blivit för-
vandlad till en sten?

Författare: Torsten Bengtsson  
ISBN 978-91-7543-485-8
Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

 

KIM & LINA  
PÅ KATTJAKT
Kim och Lina har en katt. Han 
heter Sture. Nu är han borta. 
Har han blivit påkörd av en bil? 
Eller tänk om katt-mannen har 
tagit honom? Det är en man 
som bor en bit bort. Folk säger 
att han samlar på katter, och 
att han är arg och elak.

Författare: Torsten Bengtsson  
ISBN 978-91-7543-521-3
Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

 

”/.../ Kim & Lina 
under jorden passar 
alldeles utmärkt 
för nybörjarläsa-
ren eller för den 
som behöver ett 
särskilt stöd för 
att inspireras att 
komma vidare i sin 

läsutveckling.”
Inger Lindberg,  

BTJ-häfte 2015:10

Lisa och Tyra ska ha en egen cirkus. Cirkus Hallon! 
Tyra har en massa djur. De kan säkert göra konster. 
Hallon är en jättebra cirkushäst, hon är så snäll när 
Lisa och Tyra gör sina balans-nummer på hennes 
rygg. De nya kompisarna Sigge och Elsa får också 
vara med. Då dyker någon upp och stör.  
En gammal bästis som vill ha  
Lisa tillbaka ...

Välkomna till 
Cirkus Hallon

H A L LO N PÅ C I R KU S
Författare: Erika Eklund Wilson
ISBN  978-91-7543-609-8
Pris 102 kr, 29 sidor
Hegas-nivå 2  

    

1312

– Vi kan ha en cirkus! säger Tyra.
– Ja, vad kul! ropar jag. 
Vi kan heta Cirkus Hallon!

Tyra har en massa djur.
De kan man nog träna.
Vi sätter genast igång.

Kaninen Pelle
är bra på att hoppa.

Och hunden Snurran 
kan många konster.

Vi lär fåret Ullis 
att gå balans-gång.
Hon har lite svårt att fatta,
men vi lockar med bröd-bitar.

27

تَغضُب ألفا أكرث

ال تُريُد البقاَء معنا.

لكنَّها يف النهايِة

ُم باتِّجاهنا تتقدَّ

تُريُد أن تُشارَك أيضاً

بفقرٍة مَن السريك.

إنَّها تقِفُز اآلن 

عىل ظهِر هالّون وتُغنِّي!

لقد أصبحْت جيدًة جداً.

فقْد كانْت تُغّني بشكٍل سيّىٍء مْن قبل. 
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 • Du hittar alla titlar på hegas.se

”Lättläst kapitelbok. /.../ Med Lukas är en 
ninja som den första boken för arabiska 
nybörjarläsare slår Hegas verkligen huvudet 
på spiken på flera sätt. /.../ Översättningen 
till arabiska fungerar helt perfekt! /.../”
Ida Hadzic, BTJ-häfte nr 1, 2019
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Finns det zombier i gallerian? Malva vill kolla i affärer, men kompi-
sen Hanna spanar hellre efter zombier. Malva tror inte att de finns 
på riktigt. Bara på film. Tills hon ser en figur med blek hud och has-
ande steg. Som kommer rakt mot dem! Malva och Hanna måste fly. 
Men det är inte lätt att ta sig undan arga zombier... Första spanar-
boken av Annika Widholm blev en succé. Här kommer uppföljaren.

Rysligt i gallerian!

3031

تحذير 

الغرفُة مليئٌة بالزومبي. ال بدَّ لمالفا وهانا من الخروج 

حاالً. تحاوُل هانا فتَح الباب. وأخذت تسحُب مقبَض الباِب 

ه. وتشدَّ

وأخيراً فُتَح الباب. 

هرعتا خارجتين إلى الممر. هناَك اصطدمتَا بشخٍص ما. 

صرخت مالفا. 

لكنَّ هذا الشخَص لم يكن من الزومبي، بل فتاة حية. 

– ماذا تفعالِن هنا في غرفِة تماثيِل عرِض األزياء؟ 

تساءلِت الفتاُة بغضب. 

– تماثيُل عرِض األزياء؟ 

– نعم. تلَك التماثيل الشاخصة تقف في الداخِل إلى أن 

تحتاَجَها المحالُت لتعليِق الثياِب وعرِضها عليها. 

نظرت هانا ومالفا إلى بعضِهَما اآلخر.
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Hon når eleverna  
via modersmålet

Layla Ahmed arbetar 
som lärare och undervi-
sar i Sfi. I sin undervis-
ning växlar hon mellan 
svenska och arabiska. För 
henne är modersmålet 
mer än ett språk – det är 
en väg till förståelse för 
såväl andra språk som 
andra människor och 
kulturer.

Respekt för modersmålet
Modersmålet fungerar som ett 
verktyg för undervisningen och 
ett hjälpmedel för andraspråks-
inlärningen. Att som lärare 
kunna bemöta eleverna med 
samma språk och kultur som de 
bär med sig skapar förståelse, 
trygghet och förtroende mellan 
skolan och individen. 

– Genom att uppmärksamma 
deras modersmål visar jag att 
jag tycker deras modersmål är 
viktigt och att jag har respekt 
för det, säger Layla.

Layla förklarar att 
modersmålet står för mer än 
bara ett språk. Det står för 
kultur, religion och tradition 
och genom att använda 

modersmålet kan man också 
lättare nå elevernas tankar och 
skapa en ömsesidig relation och 
förståelse mellan lärare och elever. 

Ha förtroende för språket
Layla har jobbat med moders-
målsbaserad svenskundervisning 
i 18 år och hennes undervisningar 
sker på både svenska och arabiska. 
Genom att förklara, reflektera och 
diskutera på arabiska kan eleverna 
diskutera mer avslappnat och på 
så sätt få en större förståelse för 
det svenska språket. Layla menar 
på att det inte behöver vara så 
komplicerat. 

– Först och främst måste läraren 
har förtroende för modersmålet. 
Då blir allting lättare. 

Lär dig språket och bli  
självständig
Inlärningsprocessen är ömse-
sidig och genom mötet med 
eleverna har Layla fått ta del av 
flera upplevelser och berättelser. 
Framför allt har hon fått se vär-
det av att kunna ett språk. 

– Jag minns en kvinna från 
Libanon som sade till mig ”Jag 
var blind men nu har jag börjat 
se” och syftade på när hon 
började känna igen sitt eget 
namn i skrift. Det är någonting 
som händer med människor 
när de börjar lära sig språket 
och knäcka koden. De blir 
mer självständiga och deras 
självförtroende blir starkare.  

 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Nyhet! Jan
S P Ö KS PA N A R N A
ISBN  978-91-7543-604-3
Pris 142 kr, 45 sidor
Hegas-nivå 2  

    

ZOM B I E S PA N A R N A
ISBN 978-91-7543-659-3
Bok + CD 978-91-7543-640-1
Författare: Annika Widholm
Illustratör: Jonna Björnstjerna
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 7 januari
Pris 142 kr, 45 sidor, Från 6 år
Hegas-nivå 2  
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Simma på Neptunus
Rymdsnurr och känslokarusell. Eskil är en vanlig 
kille. Bara lite rädd för vatten. Tills han möter Tova. 
De har två saker gemensamt: Båda är adopterade 
... och båda gillar rymden. Tillsammans bildar de 
Rymd-klubben E.T. där bokstäverna står för deras 
namn. Klubben blir räddningen för Eskil. Istället för 
att åka till den läskiga simhallen reser han och Tova 
ut i rymden – ända till Neptunus! 

MYSTERIET PÅ  
KYRKOGÅRDEN
Kompisarna Peo, Jamal, Ester 
och Lollo startar en egen 
nyhetskanal som de kallar för 
SPLEJ. De gör filmklipp och 
lägger ut på nätet. Samtidigt 
händer det något mystiskt på 
kyrkogården. Någon smyger 
runt bland gravarna och stjäl 
blommor...  
Vem gör något sådant?

Författare: Torsten Bengtsson 
ISBN 978-91-7543-494-0
Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

 

MYSTERIET MED  
TOMTERÅNARNA
Butiken där Esters syster 
jobbar blir rånad en sen 
vinterkväll. De två rånar-
na är utklädda till tomtar. 
Senare hittar gänget i Splej 
tomtedräkter och stöldgods 
vid stugan där de har sin 
studio. Väldigt mystiskt. Vilka 
är rånarna? Och varför har de 
gömt sina saker vid stugan?

Författare: Torsten Bengtsson 
ISBN 978-91-7543-579-4
Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

  

GLIMMA - RÄDDAD
Lilly älskar hästar. Hennes 
bästis Stina har blivit skötare 
på sin favorithäst. Lillys dröm 
är att också bli skötare. Eller 
att få ha en egen häst. En dag 
kommer hästen Glimma till 
ridskolan. Hon har blivit van-
skött av sin förra ägare och är 
rädd för alla. 

Författare:  
Marie Helleday Ekwurzel  
ISBN 978-91-7543-574-9
Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

 

H U R G RYMT S OM H E LST 
ISBN 978-91-7543-624-1
Författare: Leif Jacobsen
Illustratör: Anders Backlund
Översättare: Jihad Rahmoon
Pris 159 kr, 87 sidor, Från 9 år
Hegas-nivå 3  

    

Sacke och Fille brinner för BMX-cykling. Helst av allt 
vill de cykla på en riktig bana och tävla i en riktig 
klubb.
 Nu har de fått ett eget jordtag att cykla i. Men där 
får de inte vara ensamma länge. Vilka är de andra? 
Och vem får bestämma över banan?

BMX, fart och 
drömmar

توريمايافيلي ساكي
S I M M A PÅ N E PT U N U S
ISBN 978-91-7543-599-2
Bok + CD 978-91-7543-600-5
Författare: Marie Helleday Ekwurtzel
Illustratör: Anna Westin
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 7 januari
Pris 142 kr, ca 56 sidor  
Från 13 år
Hegas-nivå 2  
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Första  
boken i den  

nya fartfyllda  
serien BMX 

Gripen

BMX Gripen

1

Förr eller senare är det dags att börja läsa lite 
mer på svenska. Här är ett urval av böcker som 
kan passa.

För dig som jobbar 
med svenska som  
andraspråk

37 36

الْت توفا.  ناِسُب هذا أْن يكوَن الُمشتري؟ قَ – هل يُ
بالخزَّاِن المليِء بالغازِ!

ْم يبَق لدينا سوى  – نَعْم، قال إسكيل بسرورٍ. واآلن لَ
رهٍة  يخ. ثُمَّ يحيُن وقُت الُهبوِط. وَجلسا صاِمتين لبُ المرِّ

ونَظرا خارجاً. 

– ابَحثي عْن كوكٍب حجريٍّ أحمر، تَمتَم إسكيل. ثُمَّ 
ُه ِمن القرميد  ِة. وكانَْت ُجدرانُ مرَّا بجواِر َمبنى إدارِة البلديَّ

يخ.  ُح أْن يكوَن المرِّ . إنَّه يَصلُ ريٌّ األحمرِ، يعلوُه سقٌف دائِ

ميُع. انتهْت  َفِت الحاِفلُة أماَم المدرسِة. نَزَل ِمنها الجَّ توقّ

ُة الَفضاِء.  رِحلَ

ُه ِمْن أْمٍر ُمريٍح أْن نعوَد إلى كوكِب األرِض مرًَّة  – يا لَ
أُخرى، قالت توفا. إنَّ رحالِت الفضاِء ُمتعبٌة. 

َعْم، قال إسكيل. ولكْن َهل يُمِكُن أَْن نلتقي اليوم  – نَ
ُر إلى النُّجوم. تَمنَّى إسكيل أْن  ِة، وننظُ لَّ مساءً؟ ِعنَد التَّ

تقوَل أَجْل. 

– كنيكس! قَالت توفا. وداعاً!

ر  كَّ َعْم. فَ يا لتلِك الكلمة الغريبة، ال بُدَّ أنَّها تعني نَ

ُث توفا لُغَة الفضاِء؟  إسكيل مرًَّة أُخرى. هْل تَتحدَّ

Nyhet! Jan

Prenumerera på våra kataloger och affischer!
Gå till bit.ly/2PtL6zD
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Lailas storasyster Amina är arton år. Hennes föräld-
rar tycker därför att hon borde gifta sig. De presente-
rar henne för flera passande unga män. Men Amina 
hittar fel hos dem alla. Nu börjar hennes föräldrar bli 
desperata – snart kommer väl ingen att vilja gifta sig 
med äldsta dottern.
 Då bestämmer Laila sig för att hitta den perfekta 
äkta mannen åt sin syster. Hon har nämligen en 
perfekt plan. Vad skulle kunna gå fel?

Humoristiskt och varmt om något så svårt som att 
hitta den rätte – till någon annan!
 Rosemary Hayes berättelse är rätt bok att sätta i 
händerna på den som vill ha en vardagsnära historia 
med lite extra pirr. Boken är delvis illustrerad med 
enkla svartvita bilder.   

Är han den rätte  
för Amina?

Författare: Rosemary Hayes
ISBN  978-91-7543-644-9 
Pris 155 kr, 60 sidor  Från 13 år
Hegas-nivå 2  
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FLODVÅGEN
Klimathotet har nu blivit på 
riktigt. Stora delar av världen 
står under vatten. Danny har 
flytt undan vattenmassorna 
som dränkt Afrika och har 
ingenstans att ta vägen. Kevin 
låter honom sova i familjens 
gamla skjul. Vattnet stiger allt 
snabbare, och snart måste 
Kevin även rädda sin egen 
familj.

Författare: Anne Rooney 
ISBN  978-91-7543-634-0
Pris 159 kr, Hegas-nivå 5

 

Dessa titlar kan också  
intressera dig som 
sva-lärare

Du klarar det Milo

Våga bryta med  
”gänget” och möta  
nya vänner

Prenumerera på våra kataloger och affischer!
Gå till bit.ly/2PtL6zD

STA N N A M I LO
Författare: Åsa Storck 
ISBN 978-91-7543-584-8
Pris 148 kr, Hegas-nivå 2

 

M I LO S F LY KT
Författare: Åsa Storck 
ISBN 978-91-7543-497-1
Pris 148 kr, Hegas-nivå 2

 

Om de gömda och glömda barnen. Milo har flytt ett 
hemland i krig och lever som gömd i Sverige. Hur är 
det att leva som gömd? Finns man överhuvudtaget? 
Hur funkar det med kompisrelationer och skola? Hur 
mår en gömd familj som lever på liten yta och som 
måste flytta hela tiden för att inte bli upptäckta?

Böckerna om flyktingpojken Nadir handlar om 
att finna sig själv i en ny kultur, men också om helt 
vardagliga tonårstankar.

2021

وتذكَر كيَف احتفلوا عندما تلَقوا تلك الرسالة التي تقول إن 

بإمكانهم البقاء في السويد. واآلن سيسيُر كل شيٍء على ما 

يرام. كل شيٍء سيصبح رائعاً!

واآلن يدرُك ميلو أنَّ هذا لم يحصل. على األقل بالنسبِة لُه 

ولوالده. 

فجأة شعَر ميلو بضربة على ظهرِه

كان على وشِك السقوط على األرض. إنه إلياس الذي   

لحَق بِه على الدراجِة وضربه. إنُه غاضٌب على ما يبدو. 

ذلك واضٌح في عينيه. 

NADIR OCH ALLA ANDRA
Nadir ska åka på sin första stora 
simtävling i sitt nya hemland, 
Sverige. Men tävlingen blir till  
en början inte alls som Nadir  
har tänkt sig. Han misslyckas i 
simbassängen och på kvällen 
hamnar han i bråk med en av  
de andra simmarna. Nadir f 
örstår att han måste göra något 
för att allt ska bli bra igen.  
Frågan är bara på vilket sätt. 

NADIR OCH INGEN 
ANNAN
Nadir är duktig på att simma. 
I Syrien tränade han simning 
tre dagar i veckan. Men det var 
före kriget och flykten. Nu vet 
han inte om han vill börja trä-
na igen. Han vet inte om han 
hinner. Skolan tar så mycket 
tid. Hur ska han hinna träna 
simning också? Och vad ska Ali 
och Said säga? Nadir måste ta 
ett beslut.

Författare: Pär Sahlin 
ISBN 978-91-7543-500-8
Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

 

Kort om Pär Sahlin
Jag hoppas och tror att intressanta, 
roliga och spännande lättlästa 
böcker kan väcka läslust hos unga 
människor. Jag vill att mina böcker 
både ska utmana och roa läsarna. 
Många har sagt att mina böcker 
är både roliga och allvarliga på en och 
samma gång. Det blir jag väldigt glad att få höra.

D U K L A R A R D E T M I LO
ISBN 978-91-7543-639-5
Bok + CD 978-91-7543-640-1
Författare: Åsa Storck
Illustratör: Andrea Rädder
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 7 januari
Pris 148 kr, 50 sidor, Från 9 år
Hegas-nivå 3  

    

Jan

Nyhet!

N A D I R O C H A L L A A N D R A
ISBN 978-91-7543-526-8
Bok + CD 978-91-7543-527-5
Författare: Pär Sahlin
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 7 januari
Pris 159 kr, 70 sidor, Från 13+
Hegas-nivå 2  

    

Jan

Nyhet!
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Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.
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lättläst
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Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.
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Lgr 11 och  
läsnycklarna  
sid. 5 

Camilla Jönsson  
om att skriva  
lättläst   
sid. 6
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Följ Hegas genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev eller via Instagram och Facebook  
– och håll dig uppdaterad!


