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Redo  
för nya  
världar?

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Grafiska romaner
– Amulett och 
Witchboy sid. 28 

Historisk serie
för slukaråldern  
sid. 37 

Ungdomsböcker 
på olika språk  
sid. 64



Behovet av lättlästa böcker har ökat de senaste åren. 
Det har lett till att Hegas har breddat sin utgivning 
och sedan en tid tillbaka också har en växande utgiv-
ning på arabiska. Läs mer på sid. 64.
 Vår satsning på faktaböcker fortsätter eftersom vi 
ser att faktaläsning för många barn är första steget in 
i böckernas värld. Därför kommer i höst en nyskriven 
historisk serie, På plats i tiden av Åsa Storck, med 
spännande och lärorika berättelser.
 Vi ger ut fler ungdomsböcker än tidigare med 
medryckande och engagerande teman som flykt, 
integration och olika sätt att finna kärleken. 
 Till våra grafiska romaner välkomnar vi den spän-
nande nya serien Witchboy och den efterlängtade 
och pulshöjande del 8 av Amulett.
 Vi introducerar också något helt nytt med vårt 
sagospel Skruvade Sagor, ett kortspel som även är ett 
pedagogiskt verktyg. Perfekt för såväl dig som arbetar 
med sagor i skolan eller för dig som på ett enkelt sätt 
vill locka fram berättarlusten hos barnen.
 Många goda nyheter med andra ord, samlade i en 
katalog i smidigare format, sprängfylld med höstens 
titlar och intressanta artiklar. Glöm inte att alla 
våra böcker har tillhörande arbetsmaterial i form av 
läsnycklar på vår hemsida: www.hegas.se

Lustfylld läsning!

Goda nyheter  
i nytt format!

Rätt utmaning 
på rätt nivå 
Det är viktigt att alla kan hitta en bok 
som är lätt att läsa. Lika viktigt är det att 
utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är 
det enkelt att hitta nästa steg i läsningen. 
För varje nivå ökar språkets komplexitet och 
svårighetsgrad.

Allra viktigast är förstås att bokens 
handling är bra. Oavsett nivå eller om det 
är vardags-berättelser, spänning, romantik 
eller fantasy ska boken engagera och beröra 
– det ger läslust!

1983 grundade Siv Aronsson och Gun 
Hållander Hegas med ambitionen att ge 
ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet. 
Värden vi jobbar utifrån än idag.

HEGAS LÄTTLÄST-NIVÅER

Hegas-nivå 1:  
För dig som just börjat läsa, eller för dig 
som behöver få ett större ordförråd.

Hegas-nivå 2:  
För dig som vill ha ett enkelt och konkret 
språk som är lätt att avkoda.

Hegas-nivå 3:  
För dig som vill ha ett språk som ligger 
ganska nära talspråket.

Hegas-nivå 4:  
För dig som vill lära dig några svåra ord  
och ett språk som ställer lite högre krav  
på ordförråd och grammatik.

Hegas-nivå 5:  
För dig som vill lära dig fler svåra ord och 
där språket närmar sig det litterära.

Kundtjänst: 042-33 03 40,  
info@hegas.se

Vid frågor kring order mejla 
order@hegas.se

Redaktionen: 042-610 12 02, 
redaktionen@hegas.se

Förlagschef: 042-610 12 04

Kinn

Fatma

Jenny

Louise

Jens

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
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Skriv en gemensam  
spökhistoria i klassen!
Sista sidan.

Molly Ostertag debuterar 
med Witchboy på Hegas 
förlag.  
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Höstens nyheter!

Monstret på den 
röda planeten 
Läs mer på sidan 17

Fakta

13+

6-8 år

Grafiska romaner

9-12 år

Nov

Kärleksfnurr och 
biobesök 
Läs mer på sidan 48

Oförlåtliga händelser  
på sommarläger 
Läs mer på sidan 49

Nov

Nov

Den rätte för min 
syster på arabiska
Läs mer på sidan 71

Du hittar fler titlar 
på sidorna 64-71

Hur gör du om du 
blir bortrövad? 
Läs mer på sidan 67

Aug

Aug

Okt
Nov

Några titlar i katalogen har jag 
märkt med Fatma gillar, då jag 
tycker att det kan vara ämnen 
som kan passa om man är ny i 
Sverige, och som tar upp känslor, 
mångfald och vänskap.

FAT M A G I L L A R

På andra språk

Lisen på skummis-jakt 
Läs mer på sidan 13

Kärleks-surr  
med Flugo 
Läs mer på sidan 10

Julmys på ridskolan
Läs mer på sidan 31

Försvinnanden 
och finnanden 
Läs mer på sidan 38

Fler besatta  
föremål i Svartbyn
Läs mer på sidan 36

Kryptor, runor och 
häftiga äventyr
Läs mer på sidan 37

Möt våldsamma  
banditer på 1500-talet 
Läs mer på sidan 37

Övernattning  
i stallet 

Läs mer på sidan 11

Djupa funderingar 
med Tova 
Läs mer på sidan 12

Bli klokare med våra 
nya faktaböcker 
Läs mer på sidan 62

Äckliga fakta på både 
djupet och bredden 
Läs mer på sidan 63

Kärleksförväxlingar
Läs mer på sidan 46

Kärlek och krig i 
40-talets Frankrike 
Läs mer på sidan 46

Flykt på liv och död 
Läs mer på sidan 47

Simning, kompisar 
och kärlek – borde det 
inte vara enklare? 
Läs mer på sidan 52

Äntligen ny 
Amulett 
Läs mer på sidan 29

Trollerier och 
farligheter 
Läs mer på sidan 28

Okt Okt

Okt

Aug

Okt

Skräcken över att  
vara vilse i skogen 
Läs mer på sidan 57

Sorgen över 
att förlora 
en vän 
Läs mer på 
sidan 57

Aug

Nov

Okt

Aug

Sep
Sep

Läsnycklar till 
samtliga titlar 
Ett färdigt arbets-
material finns att 
ladda ner gratis 
på hegas.se

Klassuppsättning 
med rabatt
Ju fler böcker du 
beställer desto 
bättre pris på 
hegas.se

Läs med öronen
Finns som ljudfil 
hos alla större 
nätboksbutiker. 
Fulltext-DAISY 
och ljudbok i våra 
bok+CD-paket. 

Bokprat
Filmade bokprat 
finns på hegas.se. 
Enkelt att hitta, 
sök på titel.

Klotet
Böcker som finns 
både på svenska 
och arabiska.

Parallelltext
Böckerna med 
parallelltext är 
både på svenska 
och arabiska.

Finns till alla titlar Special

Vad händer när 
det är spöken och 
inte björnar?
Läs mer på sidan 14

Hur skall det gå  
för Mark?
Läs mer på sidan 35

Skräcken  forsätter 
Läs mer på sidan 39

Sep

Aug
Aug

Sep

Sep

SepPå väg att träffa 
trollkarlen 
Läs mer på sidan 59

Okt

54



ARBETSTIPS
• När du tar fram frågor till 
klassikern kan du utgå från dig 
själv. Tycker du att frågorna 
är intressanta? Se bara till att 
frågorna är öppna för att skapa 
diskussioner!

• Försök hitta intressanta fråge-
ställningar kring textavsnitt där 
du som erfaren läsare ser att 
barnet kan behöva stöd för att 
fördjupa sin läsupplevelse.

• Var lekfull! Det finns inget  
rätt eller fel.

Hur jobbar du i skolan med att 
väcka läslust?
– Det är viktigt att man förstår 
att det i varje klass finns barn 
som saknar pusselbitar som 
behövs för att man ska kunna 
känna läslust. Att visa dem, på 
flera olika sätt, vad berättelser 
är och hur man kan ta dem till 
sitt hjärta är otroligt viktigt. 
Jag försöker variera mig mycket 
och väva in allt från bokprat och 
skrivövningar till dramatiseran-
de och eget skapande. 

I höstas såg eleverna en före-
ställning om grekisk mytologi. 
Då berättade jag grekiska myter, 
eleverna dramatiserade grekis-
ka gudars egenskaper och fick 
olika skrivuppgifter, till exempel 
att skapa en egen superhjälte. 
Utöver det berättade jag om 
moderna barnböcker med magi, 
superhjältar och fantasivarelser. 

I femman jobbar vi med ett 
projekt där eleverna i grupp 
skriver filmmanus som de sedan 

Läslust i skolan 
Vi har pratat läslust i skolan med Karna Nyström, 
frilansande litteraturpedagog, anställd på  
Kulturgarantin i Simrishamn, som skriver  
läsnycklar på Hegas.

gör film av när de går i sexan. 
På vägen får de en massa 
skrivövningar, bokinspiration 
och kunskaper kring berättande.

Hur tänker du när du skriver 
läshandledningar?
– Jag vill ge eleverna uppgifter 
som ska stötta - inte kontrollera 
- läsförståelsen och läsmotiva-
tionen. Skönlitteraturen behö-
ver inte ha svaren, den ska få dig 
att tänka, känna och reflektera 
själv. 

Det är utmanande och kul att 
fundera ut frågor som bygger 
förförståelse innan de börjar 
läsa och frågor som hjälper dem 
under läsningen. Efter läsning-
en är det roligt att försöka hitta 
flera olika sätt att bearbeta det 
lästa. Samtalen runt det lästa är 
viktiga!

Har du något favoritminne som 
läsfrämjare?  
– Jag minns speciellt en lektion 
med läsovana killar, jag tänkte 

prova med Leif Jacobsens 
moppe-serie och försökte på 
olika sätt förklara för dem vad 
det innebär att man behöver 
skapa ”inre bilder” medan man 
läser. Plötsligt säger en kille ”så 
du menar att jag får tänka mig 
att det ser ut som vid kiosken i 
min by?”. Då var det något som 
lossnade och alla började prata 
om hur de kunde se böckernas 
händelser framför sig. Jag tror 
verkligen de upplevde läsglädje 
där och då och det kändes stort! 

Har du någon Hegas-favorit att 
jobba med?  
– Spökspanarna av Annika Wid-
holm är en av mina favoriter och 
uppgiften kring upphittat-lådan 
är väldigt rolig att göra med 
eleverna! 

”Jag vill ge eleverna  
uppgifter som ska stötta 

– inte kontrollera –  
läsförståelsen och  
läsmotivationen.”

Läsnyckeln till Robinson Kruse la 
jag ner mycket tid på, det fanns 
så många perspektiv att förhålla 
sig till eftersom berättelsen 
är en gammal klassiker med 
massa frågor man ”måste” 
ställa, samtidigt ville jag att 
den skulle kännas relevant 
och rolig för moderna barn. 
Där finns flera uppgifter 
som kan skapa spännande 
samtal. 

Inspireras och  
ge er ut och läsfrämja!

Upphittat-lådan
Du kan försöka föreställa 
dig personerna som tappat 
bort sakerna som finns i en 
upphittat-låda. 

Vem tror du till exempel det 
skulle kunna vara som tappat 
ett spindelörhänge? 

Hur gammal tänker du att den 
personen är och vad har den 
för kläder? 

Vad hände när personen 
tappade örhänget? 

Fantisera!

Illustration: Jonna Björnstjerna

6–8 år
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 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Författare: Dorthe Skytte
ISBN 978-91-7543-541-1

Pris 95 kr, 27 sidor 
Hegas-nivå 1 

Allt är möjligt
i Lukas värld!
Lukas är i Japan. Han är på besök i ett tempel. I ett 
tempel är det lugn och ro. Men inte nu. Det har hänt 
något. En grupp onda män har tagit prinsessan Kiko. 
Hon är inlåst i en borg. Någon måste rädda henne. Men 
vem? Häng med på ännu ett superäventyr för populäre 
hjälten Lukas.  

Serien om pojken som lyckas med det mest otippade 
har lockat många nybörjarläsare till böckernas förlova-
de land. Så även denna gång! 

Ali och Noa bygger en koja i ett träd.  
Kojan är fin och den är hemlig.
 Så blir det plötsligt oväder. Det är mörka 
moln på himlen. En blixt slår ner och  
vännerna ser hur det börjar brinna i ett  
träd precis vid kojan.
 Hjälp – vad ska de göra nu?

Författare: Sanne Haugaard  
och Pia Aagesen
ISBN 978-91-7543-425-4
Pris 95 kr, 29 sidor
Hegas-nivå 1    

Text: Lee Howard
ISBN 978-91-7543-698-2

Pris 102 kr, 32 sidor
Hegas-nivå 2 

Text: Gail Herman
ISBN  978-91-7543-695-1
Pris 102 kr, 32 sidor
Hegas-nivå 2  

Noa och Ali bor på Nyvägen.

De bor i ett höghus.

Huset har en gård.

Noa och Ali har byggt en 

koja i ett träd.

Kojan är fin.

Och den är hemlig.

6 7

Hett om öronen för 
vännerna

Scooby-dooby Doo
Häng med Scooby-Doo och hans vänner Shaggy, Velma, Fred och Daphne på 
spännande resor i legendariska Mysteriebilen – nu finns dessa härliga äventyr 
i bokform för de yngre läsarna! Lättläst men aldrig långtråkigt! 

6–8 år
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18 19

– Så därför, pojkar och flickor, 

ropade flugan Fred, behöver vi …
… framtidens flug-smälla –  

Super-Smällan 6000!

18

19

Hallon trampar oroligt runt.

Hon ser rädd ut.

Katten fräser.

Det måste vara 

spök-bebisen!

Och den har 

kommit närmare.

Nu låter det

som om den är

precis utanför stallet.

Något skrapar mot väggen.

6–8 år

28
29

Då sa både Flugo och Flugia:

Flugo hade fått en ny 

vän. En flick-vän!

– Vi ses snart igen,  

sa Buzz och Liza.

Aug

Aug

Nyhet!

Nyhet!
N AT T M E D H A L LO N
ISBN 978-91-7543-754-5
Bok + CD 978-91-7543-755-2
Text och bild: Erika Eklund Wilson
Utgivning: 6 augusti
Pris 102 kr, 29 sidor
Från 7 år, Lix 17
Hegas-nivå 2  

  

F LU G O O C H F LU G I A
ISBN 978-91-7543-735-4
Författare och illustratör: Tedd Arnold
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Utgivning: 6 augusti
Pris 102 kr, 30 sidor
Från 6 år, Lix 15
Hegas-nivå 2  

  

Finns det 
spök-bebisar?

Lyckan är 
– en ny vän!

Lisa och Tyra ska sova hos Hallon i stallet. Det ska bli 
spännande.
 Men Tyras bror och syster försöker skrämmas. De pratar  
om spök-bebisen. Men den finns väl inte på riktigt?
 Tyra somnar först. Lisa ligger vaken. Då hör hon konstiga 
skrik.  Är det spök-bebisen som vaknat?

Till alla som längtat – en ny härlig och färgglad Hallon- 
historia! Riktigt lättlästa böcker om hästar och kompisar 
för att grunda ett hästboksintresse som räcker länge.

Flugo och Buzz leker ute. Då träffar de en flicka.
Hon har ett husdjur. En flug-flicka som heter Flugia.
Flugo och Flugia pratar likadant. – ZZZZ!
Har Flugo fått en ny vän? En flick-vän! 

Nytt härligt äventyr med populära flugan Flugo!

” Den humoristiska berättelsen passar bra för hög-
läsning av en vuxen för riktigt små barn. Lämplig 
åldersgrupp för egenläsning är 6-8 år. Alla böckerna 
om Flugo fascinerar och man håller tummarna för 
att flugan ska klara sig även den här gången.”

Margareta Brengdahl, BTJ-häfte 2018:5

 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Ur Dumma Hallon. 

14 15

Jag känner inte igen Hallon.
Hon är inte som vanligt.
Tyra får rida.
Jag vågar inte.

Hallon vill inte gå.
Hon är långsam och trög
och vill bara beta.

1110



6–8 år

Okt

Okt

Nyhet!

Nyhet!

L I S E N O C H TJ UV E N
ISBN 978-91-7543-766-8
Bok + CD 978-91-7543-767-5
Författare: Cecilia Sundh
Illustratör: Anna Nilsson
Utgivning: 1 oktober
Pris 102 kr, 42 sidor
Från 6 år, Lix 17
Hegas-nivå 2  

  

TOVA O C H STJÄ R N H I M L E N
ISBN 978-91-7543-748-4
Bok + CD 978-91-7543-749-1
Författare: Katrine Marie Guldager
Illustratör: Charlotte Pardi
Översättare: Malin Stehn
Utgivning: 1 oktober
Pris 102 kr, 21 sidor
Från 6 år, Lix 16
Hegas-nivå 3  

  

En skummis med 
kikare, det måste 
vara en tjuv!Tova tror att ordet 

hemsk uppfanns 
samma dag som 
hennes pappa dog…

Mamma har träffat en man som hon bjuder hem, trots att 
Lisen inte vill. Samtidigt som han ska komma dyker det upp 
en mystisk person i kvarteret. Kan det vara en tjuv? 
 Lisen skyndar sig hem för att berätta för mamma vad 
hon har sett. Men i köket sitter den mystiske mannen 
tillsammans med mamma! Har de fått en tjuv i huset? 

Lisen och tjuven är andra boken om Lisen. I en härligt 
illustrerad berättelse full med vardagsdramatik och 
igenkänning för lågstadiet bjuds läsaren med på hur det 
kan vara att leva med en förälder som letar kärleken.

I Tova och stjärnhimlen får vi reda på vad som 
egentligen har hänt med hennes pappa och varför 
hon bor alldeles ensam i ett vattentorn. Precis som 
andra barn tänker Tova ibland väldigt stora och djupa 
tankar och funderar sig fram till riktigt bra svar på de 
svåra frågorna. Frågor som huruvida de döda vet att 
de är döda och i vems knä man egentligen vill sitta 
när man berättar sina värsta historier. 

Tredje boken om Tova i tornet handlar om sorg och 
saknad och hur man hanterar det och är skriven på 
ett tänkvärt och poetiskt vis för barn i lågstadieåldern.

”Språket är vardagsnära. Mening-
arna är korta och luftigt placerade 
på sidorna. /.../ Boken är tänkt för 
barn från cirka sju års ålder. Tova 
är en personlighet man gärna vill 
läsa mer om.”

Margareta Brengdahl, BTJ-häfte 2018:7

Om första boken, Lisen åker vilse, 
skrev BTJ:s recensent Agneta 
Warheim att ”Cecilia Sundh 
beskriver på ett bra sätt Lisens 
rädsla och osäkerhet, men allt 
ordnar sig till slut och Lisen 
växer med upplevelsen”

BTJ-häftet 2018:4

 • Du hittar alla titlar på hegas.se 1312



Spela Skruvade Sagor
Lagom till Bokmässan lanserar vi vårt sagospel 
Skruvade Sagor. Det är både ett spel och ett peda-
gogiskt verktyg, perfekt för dig som i arbetet med 
de yngre årskurserna jobbar med sagor. Lycka till, 
och kom ihåg att i de här sagorna är det sällan 
någon som lever lycklig i alla sina dagar.

HUVUDPERSON

Guldlock

SAGOSLUT

Fångad i mörkret
PLATS
En grotta

HÄNDELSE

En efterlysning

Skruvade Sagor är vårt nya 
sagospel där man ska samla 
ihop de olika delarna som 
behövs för en riktig saga. Varje 
saga behöver ett kort från 
varje av de fem kategorierna: 
Huvudperson, plats, fiende, 
händelse och sagoslut. När du 
har samlat alla får du lägga ner 
dina kort och berätta din saga. 
Med bilder ur våra populära 
böcker i Lilla Skräckbiblioteket 
kan du vara säker på att de 
sagor som skapas inte liknar 
några du hört förut. Samtidigt 
följer de sagans logik och 
övar barnen på att känna 
igen strukturer samt ger dem 
glädjen i att skapa sina egna 
sagor.

Som pedagogiskt verktyg kan 
Skruvade Sagor användas på 
olika sätt. Till exempel kan 
klassen tillsammans dra kort 
tills man har en av varje och 
berätta sagan tillsammans. Eller 
får eleverna själva välja vilka 
kort de vill berätta om. Man 
kan dela upp kategorierna och 
turas om att dra och berätta 
sagan i klassen genom att 

lägga högarna i rätt ordning: 
Huvudperson, plats, fiende, 
händelse och sagoslut. Man kan 
dessutom filma sagorna eller 
skriva ner dem. 

Hur man än väljer att jobba 
med dem är Skruvade Sagor 
ett perfekt verktyg att föra in 
barnen i sagornas värld. 

FIENDE
En vampyr

10
11

Guldlock klampade in i köket. Där var skåpen 

lika tomma som brevlådor på en söndag. 

Ett hus utan mat? Hur kul är det? Guldlock 

ville sätta sig och sura. Fanns det några stolar?

Ja, det fanns tre stolar i köket. Guldlock satte 

sig på den största av dem. Den var för hård. 

Sen satte hon sig på den mellanstora stolen. 

Den var för mjuk. 

Sen satte hon sig på den minsta stolen.

 – Precis lagom! sa Guldlock nöjt. Hon 

studsade upp och ner i stolen.

Guldlock är en alldeles för nyfiken och äventyrlig liten 
flicka som egentligen heter Pia. En kväll går hon för långt in i 
skogen och får syn på ett mystiskt hus längst in bland alla träd. 
Väl inne i huset stökar hon till och förstör. Hon vet inte att det 
bor en spökfamilj där och att den stol hon just suttit sönder 
tillhör ett litet spökbarn. 
  När Guldlock blir trött provligger hon de tre sängarna på 
ovanvåningen, men så fort hon har somnat vaknar spökena till 
liv. Nu tänker de spöka för allt vad de är värda och ta reda på 
vem som har tagit sig in i deras hus.
 Efter midnatt börjar det hända saker. Då är det inte roligt att 
vara Guldlock…

Här kommer ännu 
en välkänd saga 
med en ny twist. Den 
här gången är det 
Guldlocks tur. Och de 
tre björnarna som 
tidigare figurerat 
i sagan är i denna 
versionen betydligt 
mer spöklika.  
 Missa inte den 
senaste boken 
i populära Lilla 
Skräckbiblioteket.

Lite vildare  
Guldlock

Aug

Nyhet!
G U L D LO C K O C H  
D E  T R E  S P Ö K E N A
ISBN 978-91-7543-739-2
Bok + CD 978-91-7543-740-8
Författare: Wiley Blevins
Illustratör: Steve Cox
Översättare: Stefan Diös
Utgivning: 6 augusti
Pris 102 kr, ca 24 sidor
Från 6 år, Lix 22
Hegas-nivå 4  

  

 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Författare: Wiley Blevins
ISBN 978-91-7543-350-9
Pris 102 kr, 24 sidor
Hegas-nivå 4  

Författare: Wiley Blevins
ISBN 978-91-7543-347-9
Pris 102 kr, 24 sidor
Hegas-nivå 4   

Författare: Wiley Blevins
ISBN 978-91-7543-419-3
Pris 102 kr, 24 sidor
Hegas-nivå 4  

Författare: Wiley Blevins
ISBN 978-91-7543-538-1
Pris 102 kr, 24 sidor
Hegas-nivå 4  

Spelet  
delas ut till alla  

våra kunder  
på Bokmässan  
monter A01:12

KO RTS P E L:  S K R UVA D E SAG O R
Pris per kortspel: 79 kr

ISBN 978-91-7543-801-6

Pris per 6-pack: 259 kr
ISBN 978-91-7543-803-0
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6–8 år

 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Hur räddar man bäst en katt som fångats av ett läskigt 
monster på planeten Mars? 
 Det vet bara Eskil och Tova. Ett solklart nytt uppdrag för 
Rymdklubben E.T. Men ett farligt och inte helt lätt sådant. 
För katten är livrädd och skriker som en nyfödd bebis. Och 
raketen är ur kurs, om än bara för en sekund.
 Vilken tur att Eskil kan så mycket om rymden! Och vilken 
tur att Tova är bra på att prata rymdspråk – som även en katt 
kan förstå. Men hur ska de få det läskiga monstret att släppa 
taget om fången?

Monster på Mars är andra delen i serien Rymdklubben E.T. 
Perfekt lågstadie-läsning för alla som vill lära sig mer om 
planeter och som gillar spännande historier.  Men också 
en serie som handlar om identitet och om att känna sig 
annorlunda.

Hanna och Malva är kompisar och ganska olika. 
Hanna är modig och Malva är försiktig, men båda 
är nyfikna på saker som är lite annorlunda. Som de 
bleka vuxna i köpcentret, är de kanske zombies? Eller 
kvinnan i skogen, är det en trollsvans hon gömmer 
under rocken? Men spanar man på farligheter kan 
vad som helst hända. Som tur är brukar Malvas 
förmåga att hålla huvudet kallt rädda dem ur det 
värsta. Eller var det kanske en spökpojke som hjälpte 
dem ut ur grottan?

Äventyr på den 
röda planeten

Nov

Nyhet!

RYM D K LU B B E N E.T  2  
–  M O N ST E R PÅ M A R S
ISBN 978-91-7543-751-4
Bok + CD 978-91-7543-752-1
Författare: Marie Helleday Ekwurtzel
Illustrationer: Anna Westin
Utgivning: 5 november
Pris 139 kr, ca 60 sidor
Från 7 år, Lix 17
Hegas-nivå 3  

  

19

3
Jullovet var slut. Skolan skulle börja igen. Mamma följde Eskil till skolan.– Det flyttade in några nya där igår, sa mamma.
Hon nickade mot ett hus. 
– Jag vet, sa Eskil. En tjej bor där nu. Vi träffades på kullen igår. Tova heter hon.– Vad roligt, sa mamma. Hoppas ni blir vänner.

Skolan var full av folk. Elever, lärare och föräldrar. I korridoren stod någon med långt, svart hår. Någon med kepsen bak och fram. Någon Eskil kände igen. 

18

19

PÅ VINDEN

Malva och Hanna springer så snabbt de 

kan. Ända tills de inte kommer längre. Där 

gången tar slut. 

Där är en trappa. 

Trappan är gammal och rostig. 

– Vad gör vi nu? flåsar Malva och känner 

hur benen darrar. 

Hon ser sig om, lyssnar efter ljud. Stegen 

hörs fortfarande. 

– Skynda dig, viskar Hanna och börjar gå 

uppför trappan. 

Malva följer efter. 

De kommer in i ett vindsrum. 

– Här kan vi gömma oss, 

säger Hanna.

Taket är snett. Högt 

ovanför finns ett 

enda fönster. 

30

31

EN VARNING
Rummet är fullt av zombier. Malva och Hanna måste ut, nu på en gång! Hanna försöker öppna dörren. Hon sliter och drar i handtaget. 
Äntligen går dörren upp. 
De kastar sig ut i korridoren. Där 

krockar de med någon. Malva skriker till.Men det är inte en zombie, utan en levande tjej.
– Vad gjorde ni inne hos skylt-dockorna? undrar hon och ser sur ut.
– Skylt-dockorna?
– Ja. Som står där tills butikerna behöver nya att hänga kläder på.
Hanna och Malva tittar på varandra.  

Om Simma på Neptunus:  
” Boken visar på tankar som väcks av adopterade 
barn och deras föräldrar. /.../ Men centralt i boken 
är barnens vänskap och deras personligheter med 
rymdkunskap och blomstrande fantasi.”

Margareta Brengdahl, BTJ-häfte 2017:24 
FATMA 
GILLAR!

ISBN  978-91-7543-452-0
Pris 139 kr, 56 sidor
Hegas-nivå 3 

ISBN   978-91-7543-556-5
Pris 139 kr, 64 sidor

Hegas-nivå 2  

  

ISBN   978-91-7543-449-0
Pris 139 kr, 64 sidor
Hegas-nivå 2  

  

ISBN   978-91-7543-332-5
Pris 139 kr, 45 sidor
Hegas-nivå 2  

  

Kompisar med 
blick för det 
mystiska

ISBN 978-91-7543-249-6
Pris 139 kr, 64 sidor

Hegas-nivå 2  
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6–8 årFARTGALNING
Tor och Tim ger sig ut på 
äventyr. De hjälps alltid åt 
när saker och ting går fel. 
Vilket det ofta verkar göra. 
Tor och Tim är perfekta för 
nybörjarläsarna. Med få 
ord, korta meningar och 
färgillustrationer på varje 
uppslag bjuds äventyr och 
lustfylld läsning.

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt 
ISBN 978-91-7543-014-0
Pris 82 kr, Hegas-nivå 1 

NATTFLYKT
Tor och Tim är på utflykt. De är 
ute och går. Det är natt. Men 
det finns mygg. Minst 100 
mygg! Tor och Tim hjälps alltid 
åt när saker och ting går fel. 
Vilket det ofta verkar göra.

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt 
ISBN 978-91-7543-013-3 
Pris 82 kr, Hegas-nivå 1 

VATTENSKIDOR
Tor ska åka skidor. Vatten-
skidor. Det är ju lätt! Tim 
kör båten. Men det går för 
fort. Till skillnad från många 
andra lästräningsböcker är 
det mycket liv och rörelse i 
böckerna om Tor och Tim, 
som genom sin pigga ton 
och spännande story lockar 
många nybörjarläsare in i 
litteraturens värld.

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt 
ISBN 978-91-7543-101-7
Pris 82 kr, Hegas-nivå 1 

OM MAN ÄR FEG
Lydia älskar dans, men gillar 
inte mörker. En kväll är hon på 
väg hem från dansen. Då hör 
hon konstiga ljud. Vem är det 
som smyger bakom henne? 
 Det är mörkt ute och då blir 
allting läskigt. Lydia blir rädd, 
men hon blir också arg på sig 
själv. Varför är hon inte lika 
modig som alla andra? 

Författare: Gull Åkerblom 
ISBN 978-91-7543-140-6
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

OM MAN ÄR NY
Blygast och nyast i klassen. 
Det ska börja en ny flicka i 
Lydias klass. Hon verkar blyg. 
Fröken berättar att hon ska 
sitta jämte Emma. Lydia kan 
inte somna. Tänk om hennes 
bästis Emma blir bästis med 
den nya flickan? Då blir det 
jobbigt, för man kan väl inte 
ha två bästisar, eller kan man 
det? 

Författare: Gull Åkerblom
ISBN 978-91-7543-277-9
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

MONSTRUÖST
Alma trampade på en 
A-brunn och förvandlades 
till en apa i boken Mitt liv 
som apa. Hon trampar på en 
M-brunn för att bli människa 
igen. Men det blir inte riktigt 
som hon vill. Nästa gång Alma 
blir arg spricker byxorna. 
Alma förvandlas till ett… 
monster!

Författare: Mårten Melin
ISBN 978-91-85877-94-2
Pris 116 kr, Hegas-nivå 2 

– För flera hundra år sedan 

levde en mycket berömd riddare 

i Ungern.

  Han hette …

Där Zoltan red fram, 

blev folk rädda.

De var särskilt rädda 

för hans vassa svärd.

4 5

UNDERFUNDIGT
Skot ser det som ingen annan 
ser. Han ger sig orädd ut i 
en för honom ny värld – och 
letar efter ett hem. De flesta 
vet var de kommer ifrån. 
Men det visste inte Skot. En 
dag damp han bara ner i 
klass 3b. Bänken längst bak. 
Med mössan nerdragen över 
öronen. I väskan låg böcker 
och schema. 

Författare:Oscar K.
ISBN 978-91-7543-017-1
Pris 116 kr, Hegas-nivå 2 

ANNORLUNDA
Oscar K. berättar med  
glimten i ögat om filuren  
Skot och hans värld. En 
finurlig bok för de som 
börjat komma igång med sin 
läsning. Originellt och roligt 
illustrerad av Dorte Karrebæk. 
Kan med fördel användas i 
samtal om betydelsen av att 
ha ett hem och en familj.

Författare: Oscar K.
ISBN 978-91-7543-143-7
Pris 116 kr, Hegas-nivå 2 

OM MAN ÄR RÄDD
Finns det spöken? Det är hal-
loween. I Lydias klass förbere-
der barnen sig för spök-festen. 
De ska klä ut sig och busa. 
Då berättar Emma att hon är 
rädd – för spöken. 
 Någon skrattar. Lydia blir 
förvånad. Emma som är så 
tuff. Fröken får alla att prata 
om olika saker man kan vara 
rädd för – och plötsligt vimlar 
det av rädd-saker.

Författare: Gull Åkerblom
ISBN 978-91-7543-467-4
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

OM MAN ÄR MODIG
I Lydias klass drar de lott om 
vem som ska vara årets lucia. 
Fröken läser upp namnet – 
Nizan! Några protesterar, men 
Lydia blir stolt. Över Nizan. Att 
han vill och vågar, och för att 
han sjunger bäst i klassen!  
 Men på lucia-dagen är 
Nizan inte lika säker längre. 
Får han ens fram en enda 
liten ton? Kan Lydias lilla knep 
hjälpa även denna gång?

Författare: Gull Åkerblom
ISBN 978-91-7543-302-8
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

Kim 
& Lina

 • Du hittar alla titlar på hegas.se

ISBN 978-91-7543-011-9
Pris 95 kr, 25 sidor, Hegas-nivå 1  

CD 
ingår

K I M & L I N A PÅ K AT TJA KT
ISBN  978-91-7543-434-6

Pris 102 kr, 30 sidor
Hegas-nivå 2  
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6–8 år

DJURTRUBBEL
Hugo såg inte så bra, men han 
hade i alla fall fått en hund. 
Den hette Holger och hade 
stora öron och en ganska lång, 
våt nos. 

Författare: Oscar K
ISBN 978-91-86625-99-3 
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

OM ATT FÅ ETT DJUR
Vems hjärta kommer inte att 
slå för Hugo? Hugo som ser 
så himla dåligt att han blir 
pålurad en elefant i tron att 
det är en hund. Hugo som blir 
utkastad från skolan på grund 
av skolk - han tog fel på skyl-
tarna och väntade inne på WC 
hela dagarna (och undrade 
när lektionerna skulle börja).

Författare: Oscar K
ISBN  978-91-86625-97-9 
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

ELEFANTSKRÄCK
Holger var blek av oro. Han 
hade varit ute och kissat för 
natten. När Hugo undrar vad 
som hänt kan Holger bara få 
fram: – Stor, svart skugga! 
Stora fötter. Vad är det för 
läskigt som Holger sett?

Författare: Oscar K
ISBN 978-91-7543-018-8 
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2 

HJÄLPSAMHET
Fatima vill hjälpa till när an-
dra barn blir retade i skolan. 
Hur ska hon få de som är 
dumma att sluta retas?  
Om hon bara hade vingar som 
gudinnan Isis, som beskyddar 
och tröstar de som är ledsna. 
En fin historia om medmänsk-
lighet och förlåtelse.

Författare: Morten Dürr
ISBN 978-91-8662-588-7 
Pris 116 kr, Hegas-nivå 2 

OM ATT VARA NY OCH 
VAMPYR
Vips har börjat i en ny skola. 
Hon ser fram emot att börja 
i klassen. Men det går inte 
som hon tänkt sig. Att vara 
ny i klassen kan vara svårt. 
Att vara olik de andra är ännu 
svårare. Vips är vampyr.

Författare: Sissel Dalsgaard 
Thomsen
ISBN  978-91-7543-035-5 
Pris 136 kr, Hegas-nivå 3 

VÄNSKAP
Titti har flyttat. Titti trivs inte 
alls i den nya lägenheten.  
Alla är dumma. Och så 
finns det en äcklig kråka vid 
ytterdörren. Men en dag så 
träffar Titti grannflickan som 
heter Snö. Hon är sjuk. De blir 
vänner och leker nästan varje 
dag.

Författare: Marie Duedahl
ISBN 978-91-7543-016-4 
Pris 95 kr, Hegas-nivå 1 

DET SPÖKAR PÅ  
RIKTIGT
Vips har en klubb tillsam-
mans med sina kompisar. Nu 
är Anna i parallellklassen led-
sen. Hennes nallar försvinner 
oförklarligt upp på vinden! 
Anna tror att det är ett spöke 
som tar dem. Vips, Leyla och 
Albert bestämmer sig för att 
hjälpa Anna. Men vågar Dra-
kula-klubben utmana spöket?

Författare: Sissel Dalsgaard 
Thomsen
ISBN 978-91-7543-146-8 
Pris 136 kr, Hegas-nivå 3 

JAG Ä R E T T  L I T E T  L I V 
Författare: Mårten Melin
ISBN 978-91-7543-009-6 
Pris 136 kr, Hegas-nivå 3 

KÄRLEKSPROBLEM
Hugo och Holger åker på 
kollo. Där träffar de Py. Hon 
vill vara ihop med Hugo. Py 
gillar att bestämma och hon 
vill bli chef när hon blir stor. 
Allt bestämmer hon. Och till 
slut måste Hugo välja… henne 
eller Holger!

Författare: Oscar K
ISBN 978-91-7543-108-6
Pris 102 kr, Hegas-nivå 2  

Igenkänning och 
vardagsdramatik

Poesi för
de yngre

Böckerna om Sam passar perfekt till nybörjarläsare 
eller de som oavsett ålder inte riktigt fått kläm på 
läsningen. Vardagliga situationer och universella 
känslor, igenkänningsfaktor för alla åldrar och 
kulturer. 

Äntligen finns det dikter för de som går på lågsta-
diet! De handlar om vänner, känslor och allmänna 
funderingar. Jag är ett litet liv är Mårten Melins 
fjärde diktsamling på Hegas.

”Vardagsnära dikter för alla barn, som kan känna 
igen sig i någon annans liv. Och samtidigt filosofiska 
dikter, som kittlar barns fantasi!”

Personalen på Hortlax bibliotek som  
köpt in boken till alla elever i årskurs 4

– När jag var liten, säger Sam.

– Jag tänkte väl det, säger Disa.

Så drar hon ut Sams låda.

– Låt bli! skriker Sam.

Men Disa har redan hittat brevet.

Hon läser:

Hej Linda, jag tycker du är sötast i hela 

klassen …

Sam tar brevet.

– Sluta! ropar han. Åk hem med din 

pappa!

– Leker du med flygplan? frågar Disa

och skrattar.

18

20 21

SA M O C H D I SA
ISBN 978-91-7543-323-3
Författare Kajsa Gordan

Illustratör Nino Keller
Pris 95 kr, 23 sidor, från 6 år

Hegas-nivå 1  

 • Du hittar alla titlar på hegas.se 2120



0–99 år
0–99 år

DET VAR EN GÅNG…
Batman är en utmärkt detek-
tiv, en mästare i kampsport 
och han bär mask så att ingen 
känner igen honom. Hans 
symbol är en fladdermus och 
hans mantel gör att han kan 
sväva genom luften. Det här 
är berättelsen om Bruce, hur 
allt började… hur han blev 
Batman.

Författare: Bob Kane, John Sazaklis
ISBN 978-91-7543-267-0
Pris 116 kr, Hegas-nivå 4  

VÄLSIGNAD
Det var en gång… en ung prin-
sessa på en hemlig ö. Hennes 
namn var Diana och hon hade 
en dröm. Därför lämnade hon 
sitt trygga hem för att skydda 
alla på jorden. Och för att 
kämpa för fred och rättvisa  
– som Wonder Woman!  

Författare: John Sazakalis
ISBN 978-91-7543-365-3
Pris 116 kr, Hegas-nivå 4  

UTOMJORDING
Född bland stjärnorna. 
Uppvuxen på jorden. Med 
sina otroliga krafter blev 
han VÄRLDENS STÖRSTA 
SUPERHJÄLTE! En dag 
kraschlandar en föräldralös 
utomjording på jorden. 
Han adopteras av människ-
orna herr och fru Kent.  

Författare: Manning
ISBN 978-91-7543-473-5
Pris 116 kr, Hegas-nivå 4  

JAKTEN PÅ ETT  
MAGISKT SVÄRD
När Wonder Woman är ute 
och flyger ser hon några 
konstiga moln. De ser ut som 
ord. Det står att hon ska flyga 
till det gamla monumentet 
Stonehenge i England. Där 
upptäcker hon att massor av 
turister hålls som gisslan. Av 
vem då? Jo, häxan Morgaine 
Le Fey!

Författare: Laurie Sutton
ISBN 978-91-7543-692-0
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

PARASITPROBLEM
Superman har fullt upp. 
Först träffar han sin kusin 
Supergirl. Sen drabbar han 
samman med en varelse som 
kallas Parasiten. Den kan suga 
upp Supermans styrka och 
superfart. Superman är smart 
nog att inte skaka hand med 
sin fiende. Men Supergirl har 
mycket kvar att lära. 

Författare: Rick Burchett,  
Lee Longridge
ISBN 978-91-7543-470-4
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

KOPIERINGSKAOS
Det onda geniet Brainiac 
anfaller jorden. Han invaderar 
Metropolis med hjälp av ett 
gäng kopior av sig själv. De vill 
förgöra hela planeten. Bara 
Supergirl kan stoppa dem. 
Supergirl kommer från plane-
ten Krypton. Hon har likadana 
krafter och förmågor som sin 
släkting, Superman. 

Författare: Scott Sonneborn
ISBN 978-91-7543-403-2
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

TROLLERI I TRUBBEL
Troll-kvinnan Circe har fått 
tag i tre väldigt gamla bitar  
av ett mytiskt monster  
– Trippelbesten. Men när 
Circe släpper loss besten tar 
den kontroll över henne! Och 
deras magiska krafter förenas. 
Nu kan väl ingen stå emot 
dem? Jo, Wonder Woman! 

Författare: Laurie Sutton
ISBN 978-91-7543-476-6
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

BÄR PÅ EN HELMIGHET
Clark Kent bär på en hem-
lighet. Martha och Jonathan 
vet att deras son inte är som 
alla andra. Som liten skrek 
han högre än andra och han 
kunde springa snabbare och 
hoppa högre än någon annan. 
Snart förstår Clark att han 
fortfarande har krafter som 
ingen annan människa. Han 
är Superman!

Författare: Jerry Siegel, Joe Shuster
ISBN 978-91-7543-261-8
Pris 102 kr, Hegas-nivå 4  

DRAK-DRAMA
Supervännerna hjälper Bat-
man! Det är stor fest på muse-
et i Gotham City. Bruce Wayne 
är bjuden. Han får snart syn 
på en staty av en drake. Bruce 
har aldrig sett något liknande. 
Plötsligt blir draken levande. 
Nu är Gotham City i fara. 
Bruce blir Batman och han vet 
vad han måste göra – stoppa 
draken!

Författare: Michael Teitelbaum
ISBN 978-91-7543-362-2
Pris 102 kr, Hegas-nivå 4  

REPTIL-ACTION
Waylon Jones jobbade på 
cirkus som Starke Adolf. 
Men så fick han en ovanlig 
hudsjukdom och blev lik en 
slags reptil. Nu är han en 
brottsling med namnet Killer 
Croc som helst håller till nere 
i avloppsrören under Gotham 
City. När denna skurk nu 
hotar stadens sjukhus måste 
Batman rycka ut!

Författare: Turner
ISBN 978-91-7543-479-7
Pris 102 kr, Hegas-nivå 3  

GLASS I STORA LASS
Det är en varm sommardag i 
Gotham City. Alla är sugna på 
glass. Jokern och Harley Quinn 
står utanför polisstationen 
och säljer glass. Men varför 
börjar alla poliser att skratta 
som galningar? Vad är det i 
glassen? Ännu ett klurigt fall 
för Batman och Batgirl.

Författare: Donald Lemke
ISBN 978-91-7543-689-0
Pris 102 kr, Hegas-nivå 3  

MÖRKA PLANER
Farlig dimma över Gotham 

City. Det är en vacker morgon 
på våren. Då sveps hela Got-

ham City in i en svart dimma. 
Den hemska Fågelskrämman 

har gjort dag till natt. Konstigt 
nog låter han Batman fånga 

honom. I fängelset avslöjar 
skurken att hans onda plan 

redan är igång.

Författare: Martin Powell
ISBN 978-91-7543-368-4

Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

OND TVILLING
Spänning och dramatik när 
hjälte möter anti-hjälte. Marc 
och hans syster Anna ska 
på skolutflykt till den stora 
staden Metropolis när deras 
buss plötsligt håller på att 
köra av en bro och hamna rakt 
i vattnet. Hade det inte varit 
för Superman skulle det gått 
riktigt illa.

Författare: Jerry Siegel, 
 Joe Shuster, John Sazaklis
ISBN 978-91-7543-264-9
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

KATT-KUPP
Alla pratar om en ny 
dyrbar skulptur. Det är en 
fågel som sägs vara täckt 
med juveler. Skulpturen finns 
högst upp på en skyskrapa i 
Gotham City. Catwoman vill 
så klart lägga tassarna på 
denna märkliga skulptur.  
Men Pingvinen har tänkt ut 
en lömsk plan…

Författare: J.E. Bright
ISBN 978-91-7543-701-9
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  
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Vilka fördelar har serie- 
formatet? 
– Serier är en typ av berättande 
som skiljer sig rejält från ren 
text, film och teater, även om 
de kan ha inslag som påminner 
om dem. Bildberättande förenat 
med text ger många kreativa 
möjligheter. När man gör serier 
måste man hela tiden fundera 
på vad som ska berättas i text 
och vad som ska berättas i bild. 

Man kan vara fantasirik med 
både form och innehåll och 
behöver inte tänka på vad som 
ryms inom en budget, snarare 
vad tiden och tecknarförmågan 
tillåter. Sedan finns det andra 
fördelar också, inte minst för lä-
sarna. För den som kämpar med 

att komma igång med läsning-
en eller språket kan bilder vara 
ett stort stöd.

Hur upplever du att elev-
erna brukar känna inför 
workshopen? 
– De brukar vara väldigt nyfikna 
och förväntansfulla. Många blir 
förvånade över hur lång tid det 
faktiskt kan ta att skapa egna 
serier.

 
Vad är mest inspirerande med 
arbetet? 
– För mig som serieskapare är 
det att hitta nya vägar och möj-
ligheter, så att jag inte berättar 
samma historier om och om 
igen. När det gäller arbetet ute 
i klassrummen så är det utan 
tvekan att se skaparglädjen hos 
eleverna. Det är underbart att se 
när de kommer in i ett bra kre-
ativt flöde och lyckas överraska 
sig själva.

80
81

JAG HETER NAVIN 
HORNE OCH ÄR 

KOMMENDÖR FÖR 
MOTSTÅNDS-

RÖRELSEN.

JAG HOPPAS 
VERKLIGEN ATT DU 

ÄR BÄTTRE PÅ ATT LEDA 
EN ARMÉ ÄN DU ÄR PÅ 

ATT DISKA!

HMPH!

SE UPP, 
DÄR NERE!

JAG TRODDE 
DET VAR 

ETT KNÄPPT 
SMEKNAMN.

SÅ DU ÄR 
GENERAL PÅ 

RIKTIGT?

KOMMENDÖR?

SÄG TILL ALLA 
I MOTSTÅNDS-

RÖRELSEN ATT DE 
FÅR RABATT OM DE 

ÄTER HÄR!

GLÖM INTE 
ATT HÄLSA 

PÅ.

SOM KUNDER 
NÄSTA GÅNG.

JAG 
GLÖMMER 

INTE 
FAMILJEN. 

TACK, 
SUZY.

DET SKA 
JAG.

50

51

AHA, DEN UNGA 

FRÖKEN HJÄLTE 
ÄR VAKEN!

MEN HAR HON 
NÅGOT NAMN?

Z-Z-ZITA.

   JAHA, Z-Z-ZITA, 

HOPPAS DET INTE GÖR

 NÅGOT. MEN JAG HAR

 UNDERSÖKT DIN TRASIGA

     APPARAT.

INTRESSANT.

KAN DU LAGA DEN?

DET FÅR VI 
SNART VETA.

ÄR DET DIN MUS? 
VAD HETER DEN?

ÖH, HAN ÄR 
INTE MIN.

  HANS RIKTIGA
     NAMN ÄR 
  PIZZICATO. MEN 

HAN HATAR DET.

PLING!

 SÅ JAG 
KALLAR 

HONOM BARA 
MUS.

HAN BÖRJADE RESA 
IHOP MED MIG FÖR 

NÅGRA VÄRLDAR 
SEDAN. 

TILLS VI BLEV 
FAST HÄR.

JAG TROR ATT 
HAN ÄR PÅ 
RYMMEN.

Varför grafiska berättelser?
– Det skiljer sig säkert från 
person till person, men i mitt 
fall beror det på något så enkelt 
som att jag älskar tecknade seri-
er och dess berättarform. 

Amulett-workshopen hade 
som mål att eleven skulle skapa 
sin egen ”storyboard”. Inled-
ningsvis fick eleven punkter 
som gick ut på att skapa en 

förförståelse för fantasygenren 
och serieformatet och ett antal 
frågor att förhålla sig till under 
läsningen.

Med hjälp av frågorna fick 
eleven verktyg för att identifiera 
viktiga byggklossar i berättan-
det, dessa användes sedan för 
att skapa en egen historia och 
skissa upp en storyboard.  ZITA I 

RYMDEN
AMULETT 7

ARBETSTIPS
Använd dig gärna av andra 
medier när du jobbar med  
serier! 
 Bilderna kan bli filmscener, 
musiksättas, dramatiseras och 
fungera som inspiration för 
eget serieskapande – allt viktiga 
pusselbitar för att skapa läs-
glädje och bra verktyg för ökad 
läsförståelse. 

Hitta inspiration i våra  
läsnycklar! 

   Mitt prov! tänker Mik.

Han ser inte Bruto. Bruto kommer runt hörnet.

Mik och Bruto springer ihop med ett brak. SLAM!

Mik faller till marken.

Bruto ser ilsket på honom. Han skriker:

Mik reser sig och säger:

– Då får du gå runt.

– Är du kaxig? skriker Bruto.

Han griper tag i Miks krage.

Nu hör jag 

snart till 

Neos lejon.

Ur vägen, plutt! 

Jag ska förbi!

 Jag ska banka 

in lite vett i 

skallen på dej!

13

KUNG NEOS 
LEJON 1

Mia är en vit häxa.
De vita häxorna hjälper människor.

Hon är på väg till ett möte med andra vita häxor.Mia binder fast sin häst och går in i skogen.Hon kan knappt vänta.

Idag ska hon få sin vita häx-dräkt.Då blir hon en häxa på riktigt.Och så får hon ta sig en lärling.

Mia tänker på sin egen lärare. Elvira.Hon är inte med idag.
Elvira dog när hon slogs mot den svarta häxan Isra.

Mötet i skogen

4

HÄXBOKEN 3

Grafiska berättelser är 
också läsupplevelser
”Nu får du faktiskt välja en riktigt bok!” Många lever i tron att den grafiska 
berättelsen inte kräver något av sin läsare, men den kommunicerar faktiskt 
med både bild och text. Det kan vara svårt att veta hur man ska arbeta läs-
främjande med serier i klassrummet. Vi har pratat med serietecknaren Jimmy 
Wallin som är ute i skolor och både föreläser och arbetar med serieskapande. 
Han har bland annat hållit i workshops med Amulett-serien. 

2524
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4. Tagen av polisen

Jag är rädd att jag kommer bli krossad. 

Att mina krafter inte räcker till.

Tåget dundrar fram i dödlig fart. Jag 

klamrar mig fast framtill. Använder alla 

mina krafter. Håller emot och försöker 

tvinga det åt andra hållet.

Sakta men säkert börjar tåget sakta 

ner. Till slut stannar det på ett sidospår 

i en mörk gång. Här kan det inte göra 

någon skada.

Jag andas ut. Trots mina stora krafter 

är jag helt utmattad. Men jag är inte 

färdig än. Nu måste jag hitta bomben.

Passagerarna strömmar redan ut ur 

tåget. De flyr mot nödutgångarna. Bara 

en person springer åt andra hållet.

Ingen vet vem Orion är. Egentligen är han bara en 
helt vanlig pojke, fast med särskilda krafter. Helst vill 
han vara som alla andra. Men är man superhjälte har 
man inte mycket val. 
 Orion måste beskydda staden Megapolis och dess 
invånare från den sluge skurken Demonaz. Det blir en 
kamp på liv och död!

En klassisk superhjältehistoria med mycket action, 
fräckt illustrerad av känd serietecknare. Lättläst med 
mycket driv som lockar både killar och tjejer.

Den sista  
superhjälten

De hör skratt bakom sig.

Salim står i dörren.

– Jag dödar er senare! skrattar han.

Han slår igen den stora dörren av järn.

Mik och Bruto rusar bort till dörren.

De slår och sparkar på dörren, 

men den går inte att öppna.

Bruto suckar.

– Kungen är i fara.

Vi hade kunnat rädda honom.

Mik ser ner i golvet.

– Men vi gick rakt i fällan, säger han.

Bara för att jag skulle visa vad jag går för.När jag är tillbaka med 

kung Neos krona!

Det är mitt fel att 
kungen kanske 

dör nu.

30
Mannen får röda utslag i ansiktet.– ARGH! Hon är en häxa! ropar han.

Den andre mannen lyfter sin klubba.Han tänker slå flickan.
Mia skickar iväg sin magi.Klubban träffar en sol-sköld.

Mannen vänder sig mot Mia.

Mias händer lyser av magi.

Döda henne!
Vad var det?

Låt bli flickan!

KLaNK!
.

22

Unikt samspel mellan 
text och bild

Magisk värld i ett 
eget universum

H Ä X B O K E N 3  
D E N N YA H Ä X A N
ISBN 978-91-7543-248-9
Författare och illustratör: Jan Kjaer
Pris 139 kr, 58 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 2

O R I O N 3 
D E M O N A Z FÄ L L A
ISBN 978-91-7543-130-7
Text: Benni Bødker
Pris 128 kr, 37 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 3  

KU N G N E O S L E J O N 2 
K A M P E N OM K RO N A N
ISBN 978-91-8662-586-3
Författare och illustratör: Jan Kjaer
Pris 139 kr, 60 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 2

Z I TA I  RYM D E N
ISBN 978-91-7543-375-2
Författare och  
illustratör: Ben Hatke
Pris 165 kr, 184 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 3

98

SE UPP, 
DIN 

FULING!

HOPP!

KRAS!

TJUCK!

STAMP KRASCH
PANG

STAMP

26 2726
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3

JAG VET INTE 
VART JAG ÄR 

PÅ VÄG.

JAG KÄNNER 
IGEN DET DÄR 

HUSET.

KONSTIGT.

DET FANNS 
INTE HÄR FÖR EN 
STUND SEN NÄR 
JAG GICK FÖRBI.

VI MÅSTE 
VARA 

FÖRSIKTIGA
ÅH NEJ.

EN ÄLV-
MAMMA MED 

SIN SON.

DE HAR FRUSIT 
OCH SVULTIT 

IHJÄL.

FÅR JAG 
FÖLJA 

MED DIG, 
VANDRARE?

VÄNTA!

STANNA

DET GÖR 
INGET.

BLAND MÅSTE 
MAN GÅ LITE VILSE 

FÖR ATT HAMNA 
RÄTT.

SLUTA!

 Vad hände?
Han 

använde 
häx-magi!

90

91

Låt mig 
vara, killar.

Vad 
är det 
där?

TJ
OFF

Aug

Nyhet!
WI TC H B OY
ISBN 978-91-7543-713-2
Författare och illustratör: Molly Ostertag
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Utgivning: 6 augusti
Pris 165 kr, 212 sidor
Från 9 år, Lix 19
Hegas-nivå 4  

Varför får inte  
killar trolla?
13-årige Aster har vuxit upp med sin häxfamilj i skogen bort-
anför den lilla staden. För dem är det självklart – flickor blir häxor 
och pojkar blir form-bytare som kan ta djurens skepnad. Men 
Aster har alltid haft lättare för häxmagi trots att det är förbjudet 
för killar. När en ny ondska dyker upp börjar den med att infiltrera 
form-bytare. Kan Aster rädda alla med hjälp av häxmagin utan att 
dra på sig byns ilska? 

Witchboy är första delen i en ny spännande tecknad serie om 
magi, drömmar och normer och om de personer som vågar 
utmana. En fantastiskt tecknad hyllning till att våga vara den man 
är, inte den man ska vara. Det är inte bara vi som upptäckt hur bra 
Witchboy är, filmrättigheterna är redan sålda till Fox animation.

9–12 år

1:a pris
i Bokjuryn 

Seriekategorin
2011

1:a pris
i Bokjuryn 

Seriekategorin
2013

1:a pris
i Bokjuryn 

Seriekategorin
2014

1:a pris
i Bokjuryn 

Seriekategorin
2015

Emily har tappat kontrollen över sin amulett. Hon är 
instängd i tomrummet och försöker fly från Rösten som 
vill påverka henne. Under tiden åker Emilys bror Navin 
till Fyr Ett. Det är en rymdstation där motstånds-rörelsen 
gör sig beredd att strida mot den armé av skuggor som 
närmar sig. Om inte skuggorna stoppas kan de förstöra 
hela planeten Alledia. Nu måste Emily och Navin vara 
smartare och starkare än någonsin.

Äntligen är den här – den åttonde delen  
i Kazu Kibuishis prisbelönta Amulett-serie!  
En läsupplevelse utöver det vanliga!

När allt verkar 
vara förlorat…

Okt

Nyhet!

A M U L E T T 8 –  S U P E R N OVA
ISBN 978-91-7543-778-1
Författare och illustratör: Kazu Kibuishi
Översättning: Marie Helleday Ekwurtzel
Utgivning: 1 oktober
Pris 165 kr, 195 sidor, från 9 år, Lix 14
Hegas-nivå 5  

28 29

Molly Ostertag som skriver och tecknar 
Witchboy växte upp i skogarna i norra delen 

av delstaten New York där hon ägnade dagarna 
åt att läsa fantasy och sedan återskapa äventyren genom 
lajvande med latex-svärd. När hon sedan blev stor studerade 
hon vid The School of Visual Arts i Kalifornien. Sedan dess har 
hon jobbat som serietecknare och manusförfattare. Witchboy 
är hennes debut där hon står för både bild och text.

Molly Ostertag, författare & illustratör
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”I skolan?”

”Jaaa.”

”Med dig?”

Nu skrek hon nästan. Hon föste in mig i rummet 

där vi hade TV:n.

”Är du säker på att du var i skolan? För ni var 

med på de jädra TV-nyheterna klockan fem! Nere 

på den jädra Storgatan! Och berättade för hela 

jädra världen att jag inte kan hålla koll på min 

egen jädra son!”

Nu vrålade hon så 

högt hon kunde. Ur 

hennes mun flög lite 

spott som landade 

på mitt huvud.

Sen knäppte hon på TV:n. Den visade en stillbild på 

när nyhetstjejen stod framför Raj och mig.

PIG-böckerna handlar mycket om klassisk pinsamhets-
humor. Allt sådant som skulle kunna hända läsaren men 
i stället drabbar stackars Pig lockar fram både skratt och 
tacksamhet att man inte är Pig. Att det sedan är lättläst 
gör att de passar väl även för den mest läsovillige. För 
vem vill inte läsa om talande bajs och glasstårtor?

Det är inte alltid 
lätt att vara 
Peter Ian Griffith

P I G S K I P PA R S KO L A N
ISBN 978-91-7543-704-0
Författare Barbara Catchpole
Illustratör Metaphrog
Pris 116 kr, 64 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 3 

Okt

Nyhet!

G L I M M A 6 – J U L F E ST E N
ISBN 978-91-7543-732-3
Bok + CD 978-91-7543-733-0
Författare: Marie Helleday Ekwurtzel
Illustrationer: Lena Furberg
Utgivning: 1 oktober
Pris 156 kr, ca 90 
Från 9 år, Lix 20
Hegas-nivå 3  

  

Strålande jul
i stallet…
Det lackar mot jul, och på ridskolan förbereder sig Lilly 
och vännerna för den årliga julfesten.
 Kajsa, som äger ridskolan, ska resa bort över jul och 
nyår. Därför ska Lillys familj och bästisen Stina bo på 
gården. De ska passa den busiga unghunden Pixi och se 
efter stallet och alla hästarna. 
 Det är mycket att tänka på och förbereda inför julfes-
ten. Allt går bra tills de plötsligt upptäcker att Pixi har 
rymt. Han ska ju vara med i ett nummer! Ska de hitta 
honom i tid?
 Och hur går det med efterforskningen av Glimmas 
förflutna? Lilly vill ju kunna tävla med Glimma. Men då 
behöver hon ha ett hästpass, och för att få det måste hon 
veta vilka som är Glimmas föräldrar.

Sjätte, fristående delen i serien om hästen Glimma och 
hennes skötare Lilly. Fartfyllda historier för slukaråldern  
– med lärorika faktarutor för den hästintresserade.

39

5

SÅ SORGLIGT

Lillys pappa Max körde ut på lands-

vägen. Han nynnade med i en låt på 

radion. Lilly tittade ut genom sidorutan. 

Nu var det verkligen höst. Massor med 

gula löv på träden. 

De var på väg till Åses gård. För 

några veckor sen hade Lilly och Glimma 

tävlat där. I en islandshäst-tävling. Inte 

hoppning eller dressyr, utan gångarter.

Det fanns många olika klasser. Lilly 

hade varit med i tölt och fyrgång. Hon 

hade haft jättekul. Blivit femma och fått 

en rosett!

Volt tillbaka: Man börjar göra en 

volt, men efter halva volten rider 

man snett ut på spåret igen i andra 

varvet.

Vänd halvt igenom: Mitt på kortsidan 

vänder man inåt, lite snett bakåt. Man tar 

sikte på mitten på den långsida man just 

passerat. Där rider man ut på spåret igen, i 

andra varvet.

Gå in på stora åttvolten: En volt är en 

cirkel. Åttvolten är när två cirklar går ihop 

och bildar en åtta. Man rider runt åttan 

och byter alltså hela tiden varv när man 

kommer till mitten. Stora åttvolten går 

över hela ridbanan.

9–12 år

Andra julböcker

FAT M A G I L L A R

Titlarna  
finns även  
på engelska!

3130



risiga mountain-bike. Stripiga håret cyklade 

åt andra hållet på sin.

De tänkte ta Sacke från varsitt håll!

Det betydde förmodligen att de kände till 

banan sedan tidigare.

Maja och Ibra såg på varandra. Utan ett 

ord nickade de båda två. De visste vad som 

måste göras nu.

Med en rivstart drog Ibra iväg efter Sacke 

och Finniga nyllet. Maja satte av åt andra 

hållet. Efter Stripiga håret.

Både Ibra och Maja 

trampade för allt vad 

de var värda. 

Om de inte 

hann ikapp 

de här två 

ligisterna var 

risken stor att 

det slutade 

riktigt illa.

För Sacke.

PROFFS-FASONER
Det börjar en ny kille i klas-
sen – Rocce. Hans pappa är 
fotbollsproffs från Brasilien. 
Alla i gänget välkomnar Rocce 
till laget. Men Felix tycker att 
han är kaxig. En dag kommer 
inte Rocce till träningen. 
Duger inte deras enkla lag för 
stjärnans son?

Författare: Joachim Masannek
ISBN  978-91-7543-252-6 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

VEM FÅR VARA MED?
Vanessa är tokig i fotboll. I 
flera år har hon spelat i ett 
tjejlag. Men det suger. Nu 
skall Vanessa ska få spela med 
i ett lag med killar – Det vilda 
fotbollsgänget. Det har deras 
tränare lovat. Fast killarna 
blir inte direkt glada… en tjej i 
deras lag?! Ingen vill passa till 
Vanessa.

Författare: Joachim Masannek
ISBN  978-91-7543-329-5 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

FOTBOLLSGALNA
I staden bor ett gäng killar. De 
älskar att spela fotboll. Rättare 
sagt, de lever för fotbollen! På 
vårens första dag rusar de ut 
till fotbollsplanen. Men det 
blir inte som de hade tänkt 
sig. Planen är redan uppta-
gen… av ett annat gäng. De 
kallar sig De oslagbara.

Författare: Joachim Masannek
ISBN  978-91-7543-213-7 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

FOTBOLL FÖR  
TONÅRINGAR
Bänkad och ensam. Lunden 
var mitt lag. Det hade varit 
åtta roliga år med kompisar 
och träning. Och match. Nu 
säger tränaren att jag måste 
sitta på bänken. Alltid den 
jävla bänken. Det blir så 
ensamt. Varför får jag inte 
spela längre? Hur ska jag bli 
bra igen?

Författare: Helena Karlsson
ISBN  978-91-8662-501-6 
Pris 146 kr, Hegas-nivå 1 

NÄR KÄRLEK  
UTMANAR FOTBOLLEN
Alla i laget får varsin dagbok. 
Där ska de skriva allt de tänker 
om sin träning. Men Martin 
tänker ju på så mycket mer. 
Är fotbollen lika kul som den 
brukade vara? Nu när de som 
får spela match inte är de 
som tränar mest, utan de som 
tränar bäst? Och vem är den 
där tjejen? Kassandra, hon 
med Blicken…

Författare: Tomas Dömstedt
ISBN 978-91-7543-083-6
Pris 165 kr, Hegas-nivå 3  

ATT BYGGA LAGET
Det är mycket bråk i laget. 
Tjejerna hackar på varandra 
och det går ut över spelet. 
En dag får deras tränare 
nog. Hon berättar att de ska 
åka iväg och göra något helt 
annat tillsammans. Nu ska 
de bli ett team. Nu är det på 
allvar.

Författare: Dorte Lilmose
ISBN 978-91-7543-393-6
Pris 145 kr, Hegas-nivå 3  

ATT VILJA TRÄNA
Tjejerna ska vara med på 
en viktig turnering. Den ska 
avslutas med en stor fest. De 
måste träna hårt. Samma sak 
om och om igen. Det kräver 
vilja. På plan syns det tydligt 
vem som har vilja. Och vem 
som inte har det. Men deras 
tränare säger att viljan kan 
tränas upp.

Författare: Dorte Lilmose
ISBN 978-91-7543-443-8
Pris 145 kr, Hegas-nivå 3  

VEM ÄR DU UTAN 
LAGET?
Freja ska åka på läger några 
dagar. Utan handbollstjejerna. 
På lägret möter hon Sara, 
Satina, Oskar och Elna. 
Dagarna på lägret förändrar 
Frejas liv för alltid. Alldeles 
för snart är det dags för Freja 
att åka hem igen. Då ska hon 
träffa laget igen.

Författare: Dorte Lilmose
ISBN 978-91-7543-547-3
Pris 145 kr, Hegas-nivå 3  

CD 
ingår

Författare: Leif Jacobsen
ISBN 978-91-7543-446-9
Pris 156 kr, 90 sidor
Hegas-nivå 3  

Till sista 
tramp-taget… 
Regnet hade varit som en vägg framför dem på vägen dit. 
Men det hade inte stoppat dem. Inget hade stoppat dem. 
Inte att det tog nästan en timme att ta sig dit. Inte att det 
var höst och började bli kallt. Inte att det inte fanns en 
ordentlig väg dit...

Maja knäcker idén att de ska leta golfbollar och få betalt 
för dem. Det börjar bra. Men snart upptäcker vännerna att 
de inte är ensamma om det här jobbet. Och det gäller att 
passa sig så att man inte råkar illa ut. Men inget kan väl 
stoppa BMX Gripen?

Femte delen i Leif Jacobsens medryckande 
serie om tjejen och killarna i cykelklubben 
BMX Gripen. Spänning och action för 
slukaråldern med fartfyllda illustrationer 
signerade Jimmy Wallin.

9–12 år
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ZOMBIEN ÄR DEN PERFEKTA 
MÄNNISKAN 

Aug

Tävling!  
Läs mer på 
sista sidan.

Nyhet!

ZOM B I E  WO R L D 4 – D U R UT T N A R
ISBN 978-91-7543-720-0
Bok + CD 978-91-7543-721-7
Författare: Benni Bødker
Illustrationer: Simon Bukhave
Översättning: Marie Helleday Ekwurtzel
Utgivning: 6 augusti
Pris 145 kr, ca 45 sidor
Från 9 år, Lix 18
Hegas-nivå 4   

  

Mark är död. En levande död. Det är längesen han 
var en människa. 
    Nu har han slagit sig ihop med de andra zombierna 
och den döda prinsessan. 
 Men alla slåss fortfarande mot alla, och även en 
levande död kan dö…

Doften av förruttnelse och en smak av blod präglar 
sista delen i Benni Bødkers dystopiska zombieserie 
som väl bara kan sluta på ett sätt? Eller finns det nå-
got hopp för en zombie som snart nått sista stadiet? 
Den som läser får se!

Ryzlig läzning det här…

Den fängslande 
historien bakom 
Doktor Blek
Visste du att Doktor Blek uppkommit genom ett projekt 
i Dublin kallat ”The Write to Read project”? Initiativet 
kommer från Dublin City University och riktar sig mot 
skolorna i de fattigare delarna av Dublin och har som 
mål att förbättra elevernas läsförståelse. 

Ungefär fem författare brukar 
delta och en stor del av projek-
tet går ut på kreativt skrivande. 
Eleverna väljs ut från olika sko-
lor och delas upp i grupper om 
tolv. Författarna arbetar oftast 
olika men den övergripande 
mallen är gemensam: de är 
med eleverna i ungefär en och 
en halv timme per vecka i sex till 
sju veckor. 
 Målet är att eleverna i slutet 
av projektet har skrivit något 
själva, kanske en dikt eller en 
historia. 

Från idé till handling
Siobhán Parkinson är en av de 
författare som engagerat sig 
i ”The write to read project”. 
Hennes tillvägagångssätt är så 
kallad ”collaborative writing” 
där barnen gemensamt väljer 
vilken typ av historia de vill skri-
va och tillsammans får planera 
och diskutera processen. 
 – Men inte för strikt, det för-
stör det roliga och kreativiteten, 
menar Siobhán. 

När planen är skapad börjar 
eleverna konstruera sin historia, 
mening för mening, under tiden 
för Siobhán över texten till en 
dator. När historien är färdig 
skrivs den ut, läses igenom och 
bearbetas en sista gång innan 
den räknas som helt klar. Då får 
barnen läsa historien högt för 
föräldrar och kompisar.

Resultatet blev Doktor Blek
Siobhán lovade eleverna att om 
de tillsammans skrev en tillräck-
ligt bra historia så skulle hon 
publicera den på förlaget där 
hon jobbar: så föddes Doktor 
Blek! Och när man tänker efter 
så genomsyras faktiskt hela bok-
en av barns vilda fantasi – för 
vad kan exempelvis vara värre 
än en doktor med en nål? Jo, en 
med två! 

9–12 år

ISBN 978-91-7543-544-2
Pris 128 kr, 50 sidor, Hegas-nivå 3  

Vinn!  
Med ditt  

”Write to read” 
-projekt

3534



14
15

Ylva

De springer hit och dit genom stadens 

gränder. Vide först, med flickans hand i sin. 

Hon säger inget, bara hänger med, lätt som 

en fjäder.

Först följer en grupp småungar efter dem, 

men de tröttnar snart.  

Vide har ingen plan, vet inte vart de är på 

väg. Bara en sak är säker: flickan kan inte 

följa med honom hem. Mor gillar inte om 

trasungar och tiggare. Sådana ska man se 

till att hålla sig ifrån, tycker mor.

Nu står de andfådda i skuggan intill en 

husvägg. De flämtar och ser på varandra.

– Vad heter du?

– Ylva, säger flickan.

– Jag heter Vide, säger han.

Sedan blir det tyst. 

Vide sneglar på henne. Så liten och tunn 

hon är, och så smutsig! Håret är brunt 

Vilmer, Hai, Juno och Isa är tillbaka i den 
andra boken om Antik-ligan. Den här gången har 
tvillingarnas föräldrar lyckats sälja en urgammal 
skivspelare som aggressivt vägrar spela skivor. 
Kan ligan lösa mysteriet med den spökande 
skivspelaren innan rykten börjar spridas om att 
affären Gamla tider säljer hemsökta antikviteter? 
Och kommer Vilmer att våga berätta vad han 
känner för Juno?

Den andra boken om Antik-ligan är mysrys när 
det är som bäst. En perfekt bok för bokslukare på 
mellanstadiet som älskar spöken och en lite gnutta 
kärlekstrassel. För det kan vara svårt att säga till 
en kompis att man är kär. Men om kompisen är ett 
medium som kan prata med spöken och dessutom 
har en arg tvilling är det ännu svårare.

Rysligheterna  
i Svartbyn  
fortsätter

Sep

Sep

Okt

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

A N T I K-L I GA N 2 – D E N H E M S Ö KTA 
G R A M M O F O N E N
ISBN 978-91-7543-760-6
Bok + CD 978-91-7543-761-3
Författare: Thomas Kingsley Troupe
Illustratör: Rudy-Jan Faber
Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel
Utgivning: 1 oktober
Pris 156 kr, ca 110 sidor
Från 9 år, Lix 19
Hegas-nivå 4  

  

PÅ P L ATS I  T I D E N 1 – V I D E I  LU N D
ISBN 978-91-7543-772-9
Bok + CD 978-91-7543-773-6
Författare: Åsa Storck
Illustratör: Anders Végh Blidlöv
Utgivning: 3 september
Pris 156 kr, 76 sidor
Från 9 år, Lix 19
Hegas-nivå 4  

  

PÅ P L ATS I  T I D E N 2 – L I N V I D M U R E N
ISBN 978-91-7543-775-0
Bok + CD 978-91-7543-776-7
Författare: Åsa Storck
Illustratör: Anders Végh Blidlöv
Utgivning: 3 september
Pris 156 kr, 76 sidor
Från 9 år, Lix 19
Hegas-nivå 4  

  

Att levandegöra historien
På plats i tiden är en ny serie spännande historiska 
böcker för mellanstadiet. Varje bok följer ett nytt 
barn på olika platser och under olika epoker i his-
torien i syfte att levandegöra historien och väcka 
intresse för det som har hänt tidigare. I slutet 
av varje bok finns faktasidor och en ordlista och 
böckerna är faktagranskade av Hans Albin Larsson, 
professor i historia vid Högskolan i Jönköping. 

Stenhårt på medeltiden 
I den första delen får vi följa Vide på 1100-talet. Hans far är 
stenhuggare vid byggandet av Domkyrkan i Lund och Vide 
drömmer om att gå i hans fotspår. Men när Vides vägar 
korsas med hemlösa Ylvas förändras allt. Plötsligt måste de 
försöka undvika de vuxna, något som till sist tvingar dem 
söka skydd i Domkyrkans mörka krypta.

Kan en mur skydda dig mot allt det farliga? 
I andra delen av På plats i tiden får vi följa Lin och hennes 
pappa. Det är 1500-tal och de deltar båda i det tunga arbetet 
med att bygga den långa muren i Kina. När banditer slår till 
blir det uppenbart att någon har hjälpt dem över den nästan 
färdiga muren. Även om Lin har sina misstankar är det ingen 
som lyssnar på henne så hon tvingas ta till oväntade metoder 
för att avslöja den skyldiga. 

9–12 år

”Detta är bara så sjukt bra. 
Det är Stephen King-känsla 
ut i minsta detalj.”

Staffan Engstrand,  
BTJ-häfte 2018:12
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Var gömmer  
sig Zahra?

På liv och död inne 
i datorspelet

I Esters systers klass går en tjej från ett annat land. Hon heter 
Zahra och har precis fått veta att hon ska utvisas. Nu är Zahra 
försvunnen.
   Peo och vännerna i SPLEJ hjälper till att leta efter Zahra. Samti-
digt får de besök i stugan av polisen som undrar om de vet något 
om den försvunna tjejen.
    Det blir en knepig situation, för den här gången har SPLEJ kan-
ske inte polisen på sin sida? Och vad är det för mystiska ljud Peo 
hört i stugan. Gömmer sig någon där?

SPLEJ-serien är populär som klassuppsättning i mellanstadiet 
och ger utöver goda samtal om viktiga samtidsfrågor en spän-
nande läsupplevelse för barn i slukaråldern. Del åtta är inget 
undantag.

Saga är ensam kvar när både Sigrid och Hugo har blivit 
indragna i spelet S som i skräck. Ingen skulle tro henne om hon 
berättade, så istället försöker hon på egen hand spela ut dem, 
ut i verkligheten. När Sigrids bror Albin dyker upp blir Saga 
först lättad, kanske kan han hjälpa henne? Men det är inte 
han, det är en zombie! Zombie-Albin drar in henne i spelet där 
hon möter Sigrid som är rädd och knäckt, inte alls den modiga 
tjejen hon brukar vara. Saga inser att hon måste stoppa S som i 
skräck innan fler råkar illa ut. För att göra det behöver hon först 
hitta Hugo och sedan ta sig ut. Något som kanske är omöjligt 
när alla monstren i hela spelet är emot henne.

Fångad är andra delen av tre i serien S som i skräck. Det här är 
mellanstadierysare av den läskigare sorten med gamers 
och datorspel i fokus. Men även 
de som inte gillar att spela kan 
läsa, så länge de inte är för rädda 
av sig. 

S P L E J  8  –  MYST E R I E T  M E D TJ E J E N 
S OM F Ö R SVA N N
ISBN 978-91-7543-769-9
Bok + CD 978-91-7543-770-5
Författare: Torsten Bengtsson
Illustrationer: Katarina Strömgård
Utgivning: 5 november
Pris 156 kr, ca 80 sidor
Från 9 år, Lix 18
Hegas-nivå 3  

  

S S OM I  S K R ÄC K 2 -  FÅ N G A D
ISBN 978-91-7543-763-7
Bok + CD 978-91-7543-764-4
Författare: Eva Christina Johansson
Illustratör: Carl Stenmark
Utgivning: 3 september
Pris 156 kr, 104 sidor
Från 9 år, Lix 21
Hegas-nivå 3  

  

”Grymt fint illustrerat av 
Katarina Strömgård. Det är 
trovärdigt och spännande 
på ett mycket enkelt och 
vägvinnande vis.”

Sagt om Mysteriet med häxan,  
Staffan Engstrand,  
BTJ-häfte 2018:12

”...rafflande med ett driv som gör 
att det är svårt att sluta läsa.”

Carola Forslund, BTJ-häfte 2018:7

Nov

Nyhet!
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Det var inte Albin!

Naturligtvis inte. 

Det var någon annan. 

Eller snarare något. 

Jag visste inte vad. Något som hade 

kommit ur spelet kanske. Bakifrån var 

figuren lik Sigrids bror. 

Framifrån en zombie. 

Ett hängande öga, en näsa som var ett 

hål, gula tänder … jag kunde inte titta!  

Jag tog ett steg till bakåt samtidigt som 

… varelsen … sträckte en hand efter 

mig. Hade jag inte sett Albin genom 

fönsterrutan hade jag gått närmare den 

falska Albin. Då hade den kunnat fånga 

mig. 

Nu hade jag blivit varnad. 

Handen var en klo. Naglarna långa och 

grå. 

Nyhet! Sep
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TIVOLI-RYS
Ella såg fram emot tivolit men 
var egentligen bara intresse-
rad av en sak: Spöktåget. Men 
hur skulle hon kunna övertala 
sin tvillingsyster Ida att hänga 
med? Ida som hatade spöktåg 
och bara gillade gosedjur. Ella 
fick som hon ville. Inte anade 
hon att Ida skulle försvinna. 
Och att hon själv skulle träffa 
på ett riktigt spöke…

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN  978-91-7543-416-2 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 

SPÖKLIKT
Det är någon i trädgårdsbo-
den. Ella smyger ut för att se 
vad som händer. Hon ser en 
skugga som rör sig därinne. 
Det ser ut som en flicka. Med 
långt hår i en tjock fläta över 
axeln och en klänning med 
hög krage. Plötsligt slås dör-
ren upp och någon kommer 
ut.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN  978-91-7543-280-9 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 

MYSTISK KOPPLING
En gammal nyckel i en rabatt. 
Det är väl inget konstigt med 
det? Men bokstäver börjar 
synas på nyckeln… Och ibland 
verkar den få eget liv. Som om 
den vill visa något. Det verkar 
också finnas en mystisk kopp-
ling till den gamla borgen 
Vintrin.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN  978-91-7543-086-7 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 

SYNVILLA
Mot väggen kunde Lukas se 
en skugga. Den bredde ut sig 
över den ljusa tapeten. Han 
försökte se vad den föreställ-
de. Han var inte säker och 
framför hans ögon löstes 
skuggan upp och försvann. 
Någonting var fel.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN  978-91-8662-548-1 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

FÖRBANNELSE
Syskonen Simon och Ida åker 
på semester till en liten by 
i Italien, där de besöker ett 
gammalt slott. Det går rykten 
om en grym grevinna, som 
spred skräck i bygden under 
sin levnadstid. Det påstås 
att slottet fortfarande är 
förbannat.

Författare: Peter Gotthardt
ISBN  978-91-7543-034-8 
Pris 136 kr, Hegas-nivå 3 

MONSTER FRÅN  
YTTRE RYMDEN
Författare: Benni Bødker
ISBN  978-91-7543-028-7 
Pris 142 kr, Hegas-nivå 4 

BLODIGA AVTRYCK
Ella och hennes familj hyr ett 
sommartorp på landet och 
det börjar hända oväntade 
saker. Vad betyder spelkorten 
som Ella hittar? Hänger de 
ihop med det blodiga handav-
trycket på kyrkväggen? Eller 
har de något med mordet 
att göra? Det som hände för 
länge sedan… 

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN 978-91-8587-748-5
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

SKUGGSPEL
Ella hittar en spegel på en 
loppmarknad. Spegeln är 
dammig och glaset är fullt 
av repor. Men det finns 
någonting där… När Ella tittar 
närmare ser hon skuggor ta 
form. Plötsligt är det som om 
någonting håller henne fast 
och drar in henne i spegeln - 
Ella får slita sig loss.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN 978-91-8662-535-1
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

SVARTA PÄRLOR
Tant Tea finns bara på en tav-
la. Ändå är det nog hon som 
gör att det händer konstiga 
saker i huset. Ella ser att det 
är något fel med tavlan. Hon 
försöker få de andra i familjen 
att se det också, men ingen 
lyssnar. Kan det ha något att 
göra med de svarta pärlorna? 

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN 978-91-7543-163-5
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

SKRÄCKHUS
Lukas har precis flyttat. Nu 
är han och familjen tillbaka 
i samma hus som de bodde 
i för sex år sedan. Men inget 
är längre som det brukade 
vara. Nu verkar alla rädda för 
huset, ingen vill komma och 
hälsa på.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN 978-91-8662-508-5
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

ISKALL BLICK
Varulven är borta och allt är 
som vanligt igen. Eller? Det 
börjar hända konstiga saker 
runt Lukas och Anni. En svart 
bil förföljer dem. En man 
med iskalla ögon smyger 
runt på skolan. En katt med 
guldbjällra om halsen dyker 
upp när de minst anar det.

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN 978-91-7543-019-5
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

FARLIGT
Luka bor i Skogsby och arbetar 
tillsammans med sin vän Kif i 
kungens kök. När pojkarna är 
fjorton år väljer byns shaman 
vlken sorts jägare pojkarna 
ska bli. Det Luka får veta gör 
honom inte glad. Shamanen 
säger att Luka är en farlig 
människojägare!

Författare: Jan Kjaer
ISBN 978-91-8662-541-2
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

LÄRLING
Luka vill bli människojägare. 
Men han har ingen läromäs-
tare. Då får han höra om den 
legendariske jägaren Ezra 
ArManju. Luka ger sig genast 
av i hopp om att kunna bli 
Ezras lärling. På vägen träffar 
han den vilda knivkastande 
Selina.

Författare: Jan Kjaer
ISBN 978-91-7543-002-7
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

MAKTGALEN
Kannibalens byte - sista 
delen. Tillsammans med 
Ezra och Selina ger sig Luka 
ut på jakt efter Jägarboken, 
som blivit stulen av den 
maktgalne greve Dimir. 
Med Jägarboken i sin hand 
kan greve Dimir släppa lös 
fruktansvärda monster och 
ta över makten.

Författare: Jan Kjaer
ISBN 978-91-7543-074-4
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

DEN TUFFE  
DETEKTIVEN
Författare: Benni Bødker
ISBN  978-91-8662-596-2 
Pris 142 kr, Hegas-nivå 4 

Som alltid väntade vi tills det blev 
mörkt. Det var mycket folk på gatan, så 
jag höll vakt utanför.

På avtalad signal öppnades den dolda 
porten i väggen. Med ett vrål från ång-
maskinen vällde lokomobilen fram. Ut 
från det hemliga garaget!

Skenet från de starka gula 
lyktorna stack i ögonen. 

Jag sprang mot bilen. Inne i kabinen 
satt Prometeus. Han hade motor-
glasögonen på sig. När mustaschen 
var dold av smink kunde ingen se att 

Han stoppade kortet i fickan på sin 
rocken. Jag hade hört namnet Calamari 
tidigare. Det uttalades alltid av rädda 
människor. Och då först efter att de 
hade sett sig nervöst omkring. 

Men vem han var, det visste jag inte.

47

CD 
ingår

CD 
ingår

VATTENHÄXAN
Ella följer efter en vacker 
trollslända in i en trädgård till 
ett gammalt hus. Det sägs att 
vattenhäxan bor där och rövar 
bort barn. Och det är tydligt 
att något inte står rätt till. Det 
bubblar i dammen och något 
skymtar i fönstret på ovan-
våningen. Varför vill sländan 
locka in Ella i huset? 

Författare:  
Ewa Christina Johansson
ISBN  978-91-7543-168-0 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 
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I  APPEN
En rapp berättelse om ett 
nutida fenomen – appen. 
Som dessutom löser alla dina 
problem, såväl inför prov som 
med kärleken. Oemotstånd-
ligt eller hur? Läs om Linus 
som vill lösa alla problem på 
enklast möjligaste sätt. Gärna 
samtidigt också.

Författare: KG Johansson
ISBN  978-91-7543-000-3 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

PÅ CHATTEN
Adam vill absolut inte till 
Kiruna. Men pappa har fått 
ett viktigt uppdrag och Adam 
måste följa med. Tur att Adam 
får kontakt med Jimmy via 
chatten, det räddar somma-
ren. Men en dag händer något 
märkligt. Jimmy behöver hjälp 
och Adam beger sig dit.

Författare: KG Johansson
ISBN  978-91-7543-397-4 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

HOCKEYLÖGNER
En lögn kommer sällan en-
sam. Så lätt det är att trassla 
in sig i lögner. Det upptäcker 
Leo, som plötsligt befinner sig 
i en riktig härva. Han har lovat 
rektorn att hans hockeylag 
ska spela mot skolans lag i en 
välgörenhetsmatch. Men han 
spelar ju inte ens hockey! Hur 
blev det så här? Och hur ska 
Leo ta sig ur sina lögner?

Författare: Pär Sahlin
ISBN  978-91-7543-175-8 
Pris 146 kr, Hegas-nivå 3 

GODA RÅD
När Leo senare på kvällen 
ligger i sin säng tänker han 
på Tuvas råd. Det känns 
hopplöst. Han har inga idéer. 
Men just innan han håller på 
att somna kommer han på 
det. Nu vet han vad han ska 
göra! Leo och kärleken är en 
fristående fortsättning på 
Leo och lögnerna.  

Författare: Pär Sahlin
ISBN  978-91-7543-308-0 
Pris 146 kr, Hegas-nivå 3 

PÅ FLYKT
Milos familj flyttar hela tiden 
för att inte bli upptäckta. 
Rädslan för att polisen en dag 
ska hitta dem gör det svårt för 
Milo att hitta kompisar. Han 
börjar vänja sig vid att vara 
utanför och att bara se på 
när andra i hans ålder spelar 
fotboll och har kul.  

Författare: Åsa Storck
ISBN  978-91-7543-399-8 
Pris 145 kr, Hegas-nivå 2  

GÖMDA
Milo lever gömd med sin 
familj. De vet inte om de 
ska få stanna i Sverige. 
Milo kan bara hoppas och 
vänta. Under tiden får han 
börja skolan. Äntligen! Första 
dagen i skolan går bra. Men 
redan andra dagen händer det. 
Polisen kommer till skolan och 
Milo väntar inte på vad som ska 
hända nu. Han springer däri-
från så fort han någonsin kan. 

Författare: Åsa Storck
ISBN  978-91-7543-455-1 
Pris 145 kr, Hegas-nivå 2  

HJÄLTAR
Tim har gillat filmer om hjäl-
ten Max Strong sen han var 
liten. De andra i klassen tycker 
att han är barnslig. Men en 
dag träffar Tim tjejen Ayda. 
Hon gillar också Max Strong. 
Tillsammans spelar de hjältar 
i kvarteret. 

Författare: KG Johansson
ISBN 978-91-7543-238-0
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

FUSKARE
Ida hatar att plugga. Varför 
måste man lära sig en massa 
fakta utantill när allting 
finns på nätet? Snart har de 
prov i historia om antikens 
Grekland. Idas syster Cilla 
tipsar Ida om att hacka sig in 
på lärarens hemsida och lära 
sig provet i förväg.

Författare: KG Johansson
ISBN 978-91-7543-134-5
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

NYSTART
När Milo och hans familj fick 
stanna i Sverige skulle allt 
bli bra. Det trodde i alla fall 
Milo. Nu vet han att det inte 
blev så. Det är inte ens kul att 
spela fotboll längre. Och Elias 
verkar inte vilja vara kompis 
med Milo mer. Med svenska 
språket går det heller inte bra. 
Milo känner sig dålig på allt. 
Hur blev det så här?

Författare: Åsa Storck
ISBN 978-91-7543-458-2
Pris 145 kr, Hegas-nivå 2  

KLIMATFLYKT
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 koja. Vattnet stiger allt 
snabbare, och snart måste 
Kevin även rädda sin egen 
familj – nu måste alla, undan 
havets framfart!

Författare: Anne Rooney
ISBN 978-91-7543-376-9
Pris 156 kr, Hegas-nivå 5   

OM SORG
Får man skratta fast någon är 
sjuk? undrar Tova, bokens jag. 
Kan man jubla av glädje när 
man vinner en fotbollsmatch 
även om man innerst inne 
är jätteledsen? Tovas pappa 
försöker förklara. Sorgen är 
”randig”. Det är viktigt att 
kunna känna glädje mitt i 
sorgen.

Författare: Helena Karlsson
ISBN 978-91-7543-326-4
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

”Det är en känsla vi alla kan känna igen oss 
i, också fast den ser olika ut för var och en. 
Om sorg skriver Helena Karlsson lågmält och 
dröjande i Ingen som hon.”

Staffan Engstrand, BTJ-häfte nr 24, 2016
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– Kommer inte på nån. 

– Jag vet en historia! Men det är egentligen 

ingen spökhistoria, för det här har hänt på 

riktigt, sa Matteo. 

Alla tystnade och vände sig mot honom. 

Lukas tänkte att han säkert bara skulle larva 

sig. Därför blev han förvånad när Matteo 

faktiskt började berätta:     

– Det var för några år sen. En hel klass 

försvann i skogen. 

Lukas stelnade till. Han stirrade på Matteo. 

Hade fler personer försvunnit? Inte bara Elina? 

– Va, försvann en hel klass? Var då? undrade 

han. 
– I skogen, sa Matteo. De var på nån utflykt 

när de plötsligt började försvinna. En efter en. 

Till slut var det bara fyra stycken kvar. Men de 

här fyra hade letat så länge efter de andra att … 

– När hände det här? frågade Lukas. 

– För ungefär 100 år sen.

– Men du sa ju nyss att det hänt för några år 

sen? 
– Jag kommer inte ihåg exakt när, sa Matteo 

lite vresigt. Hur som helst. De fyra som var 

ST E N K I STA N
ISBN 978-91-7543-353-0
Författare: Annika Widholm
Illustratör: Lucas Svedberg
Pris 156 kr, 92 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 2    

Skogen tar sina offer
Sommarlovet har just börjat när Lukas hittar en
dödskalle i skogen. Kanske har skelettet någonting
med den mystiska jägaren att göra? Eller flickan
som försvann spårlöst för många år sedan?
Det sägs att skogen tar sina offer, men Lukas tror
inte på den gamla sägnen. Istället bestämmer han
sig för att ta reda på vad som verkligen har hänt.
Samtidigt behöver han bestämma sig för vem han
är kär i, populära Felicia eller kompisen Jenna.

En spännande och trovärdig deckargåta signerad
Annika Widholm. För alla bokslukare som gillar
spänning!

 • Du hittar alla titlar på hegas.se 4342



ARBETSTIPS
Låt halva klassen läsa den ena 
boken och andra halvan den 
andra. Arbeta med forumteater 
där alla roller utom förövarens 
kan bytas ut och visa på hand-
lingsalternativ. 
 Du kan också läsa böckerna i 
helklass eller som högläsnings-
böcker och arbeta med utvalda 
uppgifter från läsnycklarna. Det 
finns inga gränser för hur du 
kan använda litteraturen!

Läsnycklarna hittar du under respektive bok 
på Hegas hemsida. Här har du kostnadsfritt 
ett funktionellt och läsfrämjande läromedel. 
Att böckerna dessutom är lättlästa gör att du 
får med alla elever i arbetet. De svaga läsarna 

behöver inte brottas alltför mycket med 
texten och alla får en bra bok att läsa och en 

läsupplevelse som stannar kvar.

Copyright Bokförlaget Hegas 

Läsnyckel  

Aldrig mer 
av Helena Karlsson 
 
Hegas arbetsmaterial heter Läsnycklar – med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att 
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på flera plan. Ibland 
fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren eller formen, det beror på vilken titel 
det gäller. 
Läsnyckeln till Aldrig mer kan användas både som lärarhandledning för boksamtal och som ingång 
för enskild läsning. Välj ut de frågor och uppgifter som passar dina elever! 
Före läsningen 

ñ Titta på omslaget – vilken genre (= typ av berättelse) tror du att Aldrig mer tillhör? Vad är 
det som tyder på det? Har du läst andra böcker/sett filmer i samma genre? Vilka? ñ Gestalterna på omslaget – vilka kan det vara? Vad är det för byggnad som syns? Vad tror du 
att bokens titel Aldrig mer syftar på? 

Under och efter läsningen 
1. Vem är ”jag” i berättelsen, vem är det som berättar? 2. Vad får vi som läsare veta om ”jag”/berättaren? 3. Varför mobbar Elias Olle? Varför blir Olle mobbad? 4. Är det bara Elias som är mobbare? 

5. Berättar-jaget tänker på sidan 38 ”...att någon ska hejda oss och hindra det som håller på att 
hända.” Vad menar berättaren? Vem kan hejda dem? 6. När kommer vändpunkten i berättelsen? En vändpunkt är en del i boken där huvudpersonen 
gör ett val eller ställs inför ett ultimatum (ett slutgiltigt krav). Efter vändpunkten finns ingen 
återvändo, utan berättelsen måste fortsätta på en ny väg.  7. Hade Olle kunnat göra något för att få stopp på mobbningen? 8. Varför följer berättar-jaget med i mobbningen av Olle? Han vill ju egentligen inte. Vad tror 

du? 

Skriva 
Vad händer efter att berättar-jaget lämnat klass-rummet? Skriv en novell där berättaren är Elias. 
Vad händer? Eller skriv en novell där berättaren är Sabrina.  

Tonåringar behöver förebilder 
och erfarenheter för att bryta 
destruktiva mönster och kunna 
forma sina liv. Att arbeta med 
skönlitteratur är ett alldeles 
utmärkt sätt att ”krypa in i 
huvudet” på en annan männ-
iska för att skaffa sig verktyg att 
använda i sitt eget liv. 

Två sidor av samma mynt ger 
djupa diskussioner 
Vem bryr sig? och Spelar roll? av 
Camilla Jönsson är utmärkta 
exempel på hur du kan använda 
litteratur för att arbeta med 
värdegrunden. Vilka läsupple-
velser! 
 Fängslande ungdomsporträtt 
som verkligen griper tag i elev-
en. Realistiska och angelägna 
situationer som kan verka hopp-
lösa, där eleven får chansen att 
se möjligheter till förändring 
och öppningar till ett bättre 
liv för både den mobbade och 
mobbaren. I Vem bryr sig? möter 
läsaren Tova som blir mobbad i 

Ge tonåringarna  
verktygen de behöver  
genom läsupplevelser
Värdegrunden är något vi ständigt ska arbeta med i skolan – men det är inte 
alltid lätt att veta hur vi bäst angriper ämnet. Med 20 års erfarenhet som lärare 
i svenska och engelska på högstadiet menar jag att ett av de bästa sätten att få 
ungdomar att förstå och känna empati för andra människor är att arbeta med 
skönlitteratur. 

skolan och Isak som kommer ny 
till klassen. Här finns det mycket 
att diskutera, både om att vara 
mobbad och att stå bredvid. 
 I Spelar roll? lär läsaren istäl-
let känna Sigge, mobbaren från 
Vem bryr sig?. Vad tänker han 
om det som hände och hur mår 
han egentligen? De två per-
spektiven bjuder in till djupare 

diskussioner i klassrummet och 
hjälper eleverna att tänka ur 
flera perspektiv och på så vis 
också få en ökad förståelse för 
de mekanismer som kan ligga 
bakom mobbning. 

Läsnycklarna inspirerar 
pedagogen
I läsnycklarna som hör till 
böckerna finns det massor av 
tips och inspiration till hur du 
som pedagog kan använda 
böckerna i undervisningen. Här 
finns både frågor på texten och 
diskussionsmallar. Detta gör att 
du som pedagog kan välja ut 
det som passar bäst för just din 
klass/grupp. 

Susanne Behrendtz är legitimerad lärare  
i svenska och engelska med 20 års erfaren-
het som pedagog.

ISBN 978-91-7543-372-1
Pris 156 kr, 120 sidor, Hegas-nivå 4  

ISBN 978-91-7543-677-7
Pris 156 kr, 104 sidor, Hegas-nivå 4   

ISBN 978-91-8662-594-8
Pris 156 kr, 56 sidor, Hegas-nivå 1   

13 +

Finns till 
alla böcker
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5. Flykten!

BFF-tjejerna
– Var är Yasmin? Hon har inte varit i skolan.

– Fatima B säger att de har flytt.

– Önskar att jag kunde åka.

– Min kusin är i England. Han säger att det är 

så coolt där  

– Mmmm… gratis wi-fi och så mycket musik 

man vill!   

 

JAG LÄNGTAR HEM!!!!!!

Jag saknar min säng och mina kompisar 
och min skola och mammas mat.

Jag måste komma på hur vi ska ta oss 
från det här stinkande lägret till Grekland.

– Oj, säger Kamal och skakar på huvudet. 
Det blir inte lätt.

– Hur kommer vi dit? undrar Ali.

Båda tittar på mig.

Jag tittar tillbaka och sedan säger jag:
– Vi tog oss hit, eller hur? Så då tar vi oss 

till Grekland också.

Vi gör high-five och Ali ropar: 

– Må kraften vara med oss!

Men mitt mod har sjunkit till samma nivå 
som solen vid läggdags. 

Det måste vara 100 mil tvärs över hela 
Turkiet till havet.

Vi kan ju knappast gå dit? 

6 7

Torsdagen den 30:e juli, 1942

Det var flyg-anfall i natt. Därför är jag 
trött nu på morgonen. Det var ljudet från 
motorerna som väckte mig. Jag ställde mig 
vid fönstret och tittade ut. 

I månskenet såg jag flygplanen. De flög 
lågt – bombplan. Var de engelska eller 
tyska? Det kunde jag inte se.

Så kom mindre plan. De flög omkring 
som arga getingar. Det var stridsplan. På 
formen såg jag att de var tyska.

De började attackera bombplanen. Rök-

14
15

På rasten visade hon mig några bilder 

i sin mobil. Det var foton från ett stort 

släktkalas.

– Ser du killen där? sa hon och förstorade 

bilden.

Då sa läraren till oss att vara tysta, så 

Serina viskade:

– Jag berättar sen.

Lailas storasyster Amina är arton år. Hennes föräldrar tycker 
därför att hon borde gifta sig. De presenterar 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 sig Laila för att hitta den rätte åt sin syster. 
Hon har nämligen en perfekt plan. Vad skulle kunna gå fel?

Humoristiskt om något så svårt som att hitta den rätte – åt 
någon annan! En berättelse som också kan användas för att 
diskutera hur normer för äktenskap och kärlek ser ut i olika 
kulturer. Delvis illustrerad.

Boken finns också på  
arabiska, se sid 71.

Är han den rätte  
för Amina?

Sep

Nyhet!

D E N R ÄT T E F Ö R M I N SYST E R
ISBN 978-91-7543-559-6 
Bok + CD 978-91-7543-560-2
Författare: Rosemary Hayes
Illustrationer: Giuliano Aloisi
Översättning: Sara Hemmel
Utgivning: 3 september
Pris 152 kr, ca 60 sidor Från 13 år, Lix 18
Hegas-nivå 2  

  

Det är 1942, mitt under andra världskriget.  
Frankrike är ockuperat av tyskarna och invånarna i 
den lilla byn Plouval lever i ständig skräck. 
 En engelsk stridspilot som skadats gömmer sig i 
en lada på gården där 17-åriga Sylvie bor. Hon och 
hennes familj vårdar piloten Jack i hemlighet och 
snart blir han och Sylvie nära vänner. 
 Men Jack är i fara. Han måste lämna Frankrike 
och Sylvie blir tvungen att vända sig till 
motståndsrörelsen för att hjälpa honom fly – även om 
hon inte vill något hellre än att ha honom kvar. 
 Jack och Sylvies vänskap har vuxit till kärlek.  
Hur ska de kunna skiljas åt?

En varm, romantisk och hoppfull bok som utspelar 
sig i 1940-talets dramatiska krigstid. Perfekt som 
bredvidläsning på högstadiet för ökad insikt om livet 
under andra världskriget. 

Spirande romans 
under brinnande 
krig

I  F I E N D E N S S KU G GA
ISBN 978-91-7543-562-6 
Bok + CD 978-91-7543-563-3
Författare: Sue Purkiss
Översättning: Sara Hemmel
Utgivning: 3 september
Pris 152 kr, ca 60 sidor Från 13 år, Lix 21
Hegas-nivå 3  

  

Femtonåriga Yasmin bor med sina föräldrar och sin lillebror 
Ali i en liten stad i Syrien. I landet är det krig och Yasmin är 
tvungen att lämna Syrien tillsammans med Ali och skapa ett 
nytt liv åt dem båda.
 Under resan genom flyktinglägren i Turkiet och Grekland 
växer en vänskap fram mellan Yasmin och sextonårige Kamal. 
Kan de hitta vägen till fred och trygghet tillsammans? 

En bok om att fly sitt hemland men också en bok om  
mänskliga relationer som bara kan uppstå i svåra situa- 
tioner. Igenkänning för den som varit på flykt, och en 
ögonöppnare för alla andra.

Ingen väg  
tillbaka…

Sep
Nyhet!

YA S M I N S F LY KT
ISBN 978-91-7543-565-7 
Bok + CD 978-91-7543-566-4
Författare: Miriam Halahmy
Översättning: Sara Hemmel
Utgivning: 3 september
Pris 152 kr, ca 60 sidor Från 13 år, Lix 16
Hegas-nivå 3  

  

13 +

Sep

Nyhet!
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Nov

Nov

Nyhet!

Nyhet!
T U S E N G Å N G E R OM

ISBN 978-91-7543-745-3
Bok + CD 978-91-7543-746-0

Författare: Cecilia Sundh
Omslag: Leon Remstedt
Utgivning: 5 november
Pris 156 kr, ca 90 sidor

Från 13 år, Lix 20
Hegas-nivå 4  

  

Ä R V I  PÅ R I KT I GT?
ISBN 978-91-7543-742-2
Bok + CD 978-91-7543-743-9
Författare: Susanna Svensson
Omslag: Leon Remstedt
Utgivning: 5 november
Pris 156 kr, ca 70 sidor
Från 13 år, Lix 15
Hegas-nivå 2  

  

Sommaren som 
kom av sig...

Kär i en  
klasskompis
För varje minut som går, blir jag mer nervös. Tänk om Alex har 
ångrat sig. Fast då borde han ju inte skickat det där messet. 
Eller?

Julina är kär i klasskompisen Alex. Killen med bruna ögon 
som glittrar när han ler. Han som både är snäll, rolig och 
kreativ. Som får henne att känna sig alldeles varm inuti. 
   Samma kille som hon nu ska gå på bio med. De har bestämt 
träff utanför. De ska ses vid sju. Men tiden går och han verkar 
inte dyka upp. 
  Julina känner sig sviken. Hon trodde att Alex gillade henne 
också. Men han kanske inte känner som hon? Eller har det 
hänt nåt?

Är vi på riktigt? av Susanna Svensson skildrar den allra första 
förälskelsen och dess sanna väsen. Lätt att fångas av och lätt 
att känna igen sig i – en bladvändare med må-bra-känsla!

Viktigaste boken för mig
Jag  vet att boken om Iza för alltid kommer 
att vara en av de allra viktigaste böcker jag 
någonsin skrivit. För det finns så många tjejer och 
killar som har varit med om något liknande. 
Och många tror – precis som Iza – att det är deras eget fel. 
Om de bara hade gjort si eller så, reagerat på ett annat sätt 
eller sagt ifrån, så hade det aldrig hänt.

Jag ville skriva en bok till alla de här tjejerna och killarna 
– så att de förstår att de inte är ensamma. Det vore så bra 
om Tusen gånger om kan bli ett första steg bort från de egna 
skam- och skuldkänslorna.

Feelgood saknas på tonårshyllan!
Jag är 36 år och bor i Halmstad där jag  

arbetar som webbsamordnare på Stads- 
biblioteket och skriver barn- och ungdomsböcker 

på fritiden. Drömmen är att kunna skriva på heltid.
Idén till Är vi på riktigt? föddes när jag arbetade på ett 

högstadiebibliotek. Där fanns ett stort behov av lättlästa böcker 
men många befintliga var dramatiska och anspelade på våld. 
Jag ville skriva en enkel feelgood-bok som tonåringar kan 
känna igen sig i. En berättelse om det där mysiga pirret vid en 
förälskelse. 

Cecilia Sundh, författareSusanna Svensson, debutant

Oförlåtliga  
händelser 

#Metoo

Sommarlovet har börjat. 13-åriga Iza följer med mamma för 
att hälsa på Krister. Det är mammas nya kille. Han jobbar på 
ett kollo. Iza blir snabbt vän med två äldre killar. Hon blir till 
och med kär i en av dem. 
  Men när hon ska åka hem händer det som inte får hända. 
Sommarförälskelsen förvandlas till en blandning av hat, skam 
och skuld. 
   Iza dömer sig själv för det som hände – tusen gånger om…

I spåren av #Metoo-rörelsen tar denna bok upp ett högaktuellt 
ämne. Olika typer av övergrepp är vanligare än vad statistiken 
visar eftersom många av offren klandrar sig själva och inte 
berättar för någon. 
   Cecilia Sundh behandlar i Tusen gånger om ett svårt ämne 
på ett både varsamt och rakt sätt. Det här är en bok för alla 
att läsa!
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Böcker öppnar nya dörrar och 
kan på ett naturligt vis bana 
väg för diskussioner i klassrum-
met. Välj gärna en bok med 
många teman. Ett tips är att 
låta eleverna själva peka ut vilka 
teman de tycker boken innehåll-
er. Ibland tar de fasta på nya 
teman som leder till spännande 
och oväntade diskussioner. 
 Genom att tillsammans läsa 
böcker får eleverna en upplevel-
se som stärker både grupp och 
individ samtidigt som empatin 
och förståelsen för andra ökar. 

Bra exempel
Utgå exempelvis från Den jag 
är av Lesley Choyce. Tonårskillen 
Simon lider av ångest och kän-
ner sig utsatt i skolan. Men så 
träffar han Gabriella, som hellre 

kallas Gabbe, och hans värld för-
ändras. Gabbe, som verkar vara 
en självständig stark person, får 
Simon att börja se på sitt liv och 
omvärlden med nya ögon. 
 Men Gabbe har egna, både 
inre och yttre, strider att ut- 
kämpa. Med Simon vid sin sida HUR VET MAN ATT 

NÅN GILLAR EN?
Minna har börjat hänga mer 
och mer med Jossans brorsa 
Hugo. De lyssnar på musik 
och fikar. Men hon vet inte 
vad han egentligen tycker om 
henne. Det är svårt att veta 
vad allt betyder. Och han våg-
ar ju knappt titta på henne.

Författare: Martin Jonols
ISBN  978-91-7543-191-8 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

VAD GÖR MAN MED 
EN SYRRA SOM INTE ÄR 
ENS SYSKON LÄNGRE?
En stark roman som handlar 
om hur tufft det kan vara när 
en familj förändras. Helena 
Karlsson beskriver mycket tro-
värdigt hur det är att befinna 
sig i gränslandet mellan barn 
och vuxen, och känna sig liten 
och stor på samma gång. Bok-
en kan med fördel användas i 
boksamtal.

Författare: Helena Karlsson
ISBN  978-91-7543-102-4 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 1 

LÄMNAR INGEN  
OBERÖRD
Ett måste för den som vill läsa 
om innerlig kärlek. När någon 
lämnar livet plötsligt blir 
saknaden oändligt stor. Men 
innan dess har kärlek spirat 
och intim vänskap uppstått.

Författare:  
Kerstin Erlandsson-Svevar
ISBN 978-91-8587-795-9 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

OM POESI SOM 
SVEPSKÄL FÖR ANNAT
Max ser en lapp i korridoren. 
”Unga poeters sällskap för dig 
mellan 15 och 25 som  
gillar att skriva och lyssna  
på poesi.” Lappen stämmer 
precis in på Max. Och på hans 
klasskompis Ella. Och på un-
gefär tjugo personer till. En av 
dem är Emil som vill att de ska 
starta en egen poesigrupp. 

Författare: Mårten Melin
ISBN  978-91-7543-010-2 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 

TONÅRENS KAOS, 
SMÄRTA OCH GLÄDJE
Minna spelar hiphop tillsam-
mans med sin kompis Jossan. 
Och hon är faktiskt rätt grym 
på att sjunga och skriva 
texter. Musiken blir Minnas 
flykt från allt som snurrar 
i huvudet. Som att hennes 
mamma dejtar en sjukt störig 
snubbe.

Författare: Martin Jonols
ISBN 978-91-7543-111-6
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

KAN MAN GÖRA SLUT 
MED EN KOMPIS?
Minna tycker att hennes bäs-
tis Jossan är trist som måste 
plugga hela tiden. Själv vill 
Minna göra egna beats och lå-
tar, eller träffa Jossans brorsa 
Hugo, som hon tycker om att 
kramas med. Men så börjar en 
ny tjej i klassen. Amelia. Med 
världens coolaste kängor. 

Författare: Martin Jonols
ISBN 978-91-7543-338-7
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

OVÄNTAD KÄRLEK
Hope bor hos sin syster i New 
York över sommaren. Hennes 
liv vänds upp och ner när hon 
träffar Nat. Tjejen som kan 
laga cyklar men inte kan hålla 
reda på sin hund. Hope får fjä-
rilar i magen bara av att tänka 
på Nat. Hon tänker på att få 
kyssa henne. Men Hope har 
aldrig varit kär i en tjej förut. 

Författare: Carrie Mac
ISBN 978-91-8587-700-3
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

OM KÄRLEK OCH  
BESATTHET
Agnes är en helt vanlig tjej. 
Hon älskar att springa och 
hänga med sin bästis Kim på 
kafé. Plötsligt börjar en kille 
mejla henne. Det är kärleks-
dikter i Haiku-format. Först 
känner Agnes sig smickrad 
men snart blir det obehagligt 
många mejl. Vem är den här 
killen? Menar han allvar?

Författare:  
Kerstin Erlandsson-Svevar
ISBN 978-91-7543-008-9
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

Diskutera identitet utan  
att det blir pinsamt
Hur tar du upp ämnen som transsexualitet och identitet i en högstadie-
klass utan att det blir pinsamt eller fördomsfullt? Hur kan du få in de 
flesta av skolans kunskapsmål i ett naturligt sammanhang? Jo, genom 
att arbeta med skönlitteratur! 

Manligt/kvinnligt 
Vad är manligt/kvinnligt, 
finns det något sådant? När 
ordet hen dök upp skapade det 
mycket debatt. Varför blir vissa 
så upprörda över ett ord? Vem 
är det som bestämmer hur en 
person ska vara eller se ut? 

Vänskap/kärlek
 Vad innebär det att bli kär? Hur 
viktigt är det att ha vänner? Hur 
kan vi göra vardagen bättre för 
de personer vi har omkring oss? 

Psykisk ohälsa 
Varför mår vissa dåligt? Vad 
innebär det att ha ångest? Vad 
kan man göra om någon i ens 
närhet lider av psykisk ohälsa? 

ISBN 978-91-7543-535-0
Pris 156 kr, 128 sidor, Hegas-nivå 4  

Finns även på engelska:
ISBN 978-1459-81-4066
Pris 116 kr, 114 sidor
Hegas-nivå 4  

utmanar Gabbe både 
sina plågoandar och 

sin egen identitet. För 
hur vet du vem du egent- 

ligen är innerst inne? 

Viktiga teman
I Den jag är möter eleverna 
teman som handlar om identi-
tet. Vilken tonåring söker inte 
efter sin identitet och upplever 
förväntningar och press från 
omgivningen?
 Listan på teman kan göras 
oändlig, det är bara ni som sät-
ter gränserna. Mer arbetsinspi-
ration hittar du i läsnycklarna 
som finns på hemsidan.  

 • Du hittar alla titlar på hegas.se
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N A D I R O C H A L L A A N D R A
ISBN 978-91-7543-736-1
Bok + CD 978-91-7543-737-8
Författare: Pär Sahlin
Omslag: Leon Remstedt
Utgivning: 3 september
Pris 156 kr, 70 sidor
Från 13 år, Lix 16
Hegas-nivå 3  

  

Nadir ska åka på sin första stora simtävling i sitt 
nya hemland, Sverige. Men tävlingen blir till en bör-
jan 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 förstår att 
han måste göra något för att allt ska bli bra igen. 
Frågan är bara på vilket sätt. Han har så svårt att 
hitta de svenska orden. Hur säger man… förlåt?
Och vilka känslor har Nadir och Linn för varandra?  
Är det kärlek eller bara vänskap?

Den andra fristående delen i Pär Sahlins serie om 
flyktingpojken Nadir är en bok om att finna sig 
själv i en ny kultur, men också om helt vardagliga 
tonårstankar. 

Den första boken om Nadir finns  
också på arabiska, se sid 71.

Ingen vill hamna snett ändå är kriminaliteten en 
verklighet för många ungdomar.
    Vad är det som gör att någon trillar dit eller förleds 
in på brottets bana? Hur bryter man dåliga mönster? 
Och vad krävs för att våga göra om?
   Hegas bokserie På gränsen innehåller böcker om 
ungdomar på glid som 
får en andra chans. 
   Leif Jacobsens Sista stö-
ten och Sean Roadmans 
Bröder i brott är båda 
spänningsromaner med 
värdeladdade budskap. 

Bröder i brott finns även
på engelska med titeln 
Final crossing.

När det är svårt 
med förlåt...

På gränsen till 
kriminalitet

Sep Nyhet!

16

17

Första gången Nadir träffade Tomas var i simhallen. Då blev Tomas jättearg. Han trodde att Nadir försökte dränka hans dotter Elsa. Men det var tvärtom. Nadir räddade henne från att drunkna. 
Till slut blev Nadir och Tomas vänner. 
Nu är Tomas som en extrapappa för 

Nadir. Han hjälper Nadir på olika sätt. Han tar till exempel hand om viktiga 
papper från skolan.

– Hoppa in i bilen, säger Tomas. Har du fått med allt? 
Det har Nadir. Allt ligger i väskan.

Utanför simhallen står en stor buss och väntar. Vid bussen står flera personer som Nadir känner. Det är Jonas, Alex, Filip och William. Där står också Moa, hans tränare. 

2. Har du badat i 
parfym?

Väckarklockan ringer. Det är mitt i natten. Nadir gnuggar sig i ögonen. Sen duschar han. Då blir han piggare.   
Efter duschen klär han på sig. Han 

tar sina finaste jeans och en vit skjorta. Framför spegeln fixar han håret med vax. Han sprutar lite parfym på halsen.  Nu är han redo för tävling!

Klockan halv fem kommer Tomas och 
hämtar honom. 

Underbara och 
krångliga relationer
Nadir och alla andra hand-

lar inte bara om simning. Den 
handlar också om relationer och hur underbara 
och krångliga de kan vara. I boken finns tillfällen 
då ungdomarna missförstår varandra, vilket 
leder till bråk. Boken handlar också om vänskap. 
Hur man finner nya vänner och behåller dem 
man redan har. Den innehåller förstås också 
lite kärlek. Frågan är bara: Hur vet man att man 
är kär? Och hur vet man om man är ihop med 
någon?

Pär Sahlin, författare

13 +

MOPEDJAKT
Petter, Lukas och Krille är i 
skogen för att leka av sig med 
mopederna. Eller ’trekka’, som 
de själva kallar det. Under en 
paus är det någon som snor 
Krilles moped. Mitt framför 
ögonen på dem! Nu börjar en 
lång och spännande moped-
jakt genom skogen.

Författare: Leif Jacobsen
ISBN  978-91-7543-283-0 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

SPÄNNING
Polisen är i byn. Det är 
slut med trimmande 
mopeder! Med både bilar och 
motorcyklar sätter de upp en 
kontroll... Det blir början på en 
händelserik och spännande 
kväll. Och en razzia som tjejer-
na och killarna i den lilla byn 
sent ska glömma.

Författare: Leif Jacobsen
ISBN  978-91-7543-284-7 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

SMIDA PLANER
Är du tuff när det gäller? 
Bangs moped blir stulen och 
de andra hakar på för att ta 
tillbaka den. De gör upp en 
plan och beger sig in i skogen, 
utan lyset på, sakta och tyst 
närmar de sig lagerlokalen 
där Krilles moppe står.

Författare: Leif Jacobsen
ISBN 978-91-8662-502-3
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

NÄR DET GÄLLER
Som i slow motion snurrade 
Bangs cross genom luften. 
Den kom långt. Faktiskt längre 
än någonsin. Krille däremot 
föll som en sten. Rakt ner 
mot marken. Precis innan 
moped-racet händer det som 
inte får hända. Det var ju nu 
Bang skulle vinna tillbaka sin 
stulna cross från Lund.

Författare: Leif Jacobsen
ISBN 978-91-8662-583-2
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

S I STA STÖT E N
ISBN 978-91-7543-320-2
Författare: Leif Jacobsen

Illustratör: Leon Remstedt
Pris 156 kr, 100 sidor, från 13 år

Hegas-nivå 4  

B RÖ D E R I  B ROT T
ISBN 978-91-7543-233-5
Författare: Sean Rodman
Omslag: Leon Remstedt
Översättare: Leif Jacobsen
Pris 156 kr, 107 sidor, från 13 år
Hegas-nivå 3 

CD 
ingår
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RUBRIK
Minna har börjat hänga mer 
och mer med Jossans brorsa 
Hugo. De lyssnar på musik 
och fikar. Men hon vet inte 
vad han egentligen tycker om 
henne. Det är svårt att veta 
vad allt betyder. Och han våg-
ar ju knappt titta på henne.

Författare: Martin Jonols
ISBN  978-91-7543-191-8 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

RUBRIK
Minna spelar hiphop tillsam-
mans med sin kompis Jossan. 
Och hon är faktiskt rätt grym 
på att sjunga och skriva 
texter. Musiken blir Minnas 
flykt från allt som snurrar 
i huvudet. Som att hennes 
mamma dejtar en sjukt störig 
snubbe.

Författare: Martin Jonols
ISBN 978-91-7543-111-6
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4  

13 +IN I DIMMAN
När syskonen Grace, Adam 
och Ruby går vilse i dimman 
hamnar de i en parallell värld. 
Den liknar vår, men är samti-
digt skrämmande annorlun-
da. Där träffar de David, den 
ende överlevande efter en 
fruktansvärd översvämning.  
 Kommer de någonsin att 
kunna ta sig hem igen? Eller 
är de fast för alltid i den nya 
världen?

Författare: Mary Chapman
ISBN  978-91-7543-071-3 
Pris 128 kr, Hegas-nivå 4 

ATT FÖRLORA SINA 
KÄNSLOR
Det surrar i Lauras ögon.  
Hela tiden. Laura vet att det är 
Gåvan, att hon hör vad andra 
människor tänker. Att hon 
snart måste tvångsopereras.  
 Hennes enda chans att 
slippa bli en Hjärndöd är att 
fly. Liam var tidigare skolans 
snyggaste kille – tills han ope-
rerades. Men kan han hjälpa 
henne?

Författare: Gillian Philip
ISBN  978-91-8587-751-5 
Pris 128 kr, Hegas-nivå 3 

OVÄNTADE ÄVENTYR
En hemmakväll med godis, 
musik och spel. Med Petter, 
precis som det brukade vara.
Men ingenting blev som jag 
tänkt. Kalkon-hotet var inte 
det värsta. Det blev värre, 
mycket värre. Och ingenting 
var som förut. Om vänskap, 
besvikelser och nästan lite för 
mycket spänning.

Författare: Bengt-Erik Engholm
ISBN  978-91-7543-043-0 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3 

VILSE I SNÖN NÄR 
SOLEN GÅR NER
Allt hade börjat med en häftig 
skoterfärd och fest i  skogen 
med killarna. På vägen tillba-
ka ramlar Gustav av skotern. 
Ingen märker något och han 
lämnas ensam.  
 Men ett mystiskt möte räd-
dar hans liv. Vad som hände 
den natten kommer Gustav 
aldrig att glömma.

Författare: Lena Stiessel
ISBN  978-91-8662-533-7 
Pris 146 kr, Hegas-nivå 3 

ÄR DET KRIMINELLT 
ATT GÖRA DET SOM 
ÄR RÄTT?
Tea önskar att hon var som 
den nya tjejen i klassen, Fan-
ny. Tuff, orädd och vegetarian. 
Fanny har dessutom startat 
en grupp, som kallas Ligan.  
 De ska rädda världen från 
miljöhot, även om det innebär 
att bryta mot lagen.

Författare: Tomas Dömstedt
ISBN  978-91-8587-746-1 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

VAD HÄNDER NÄR 
DU FÖRLORAR 
KONTROLLEN?
Fanny hade startat den 
hemliga gruppen Ligan, som 
skulle rädda världen från 
miljöhot. Tea gick med i Ligan 
och de hamnade både i teve 
och i tidningen. Men nu, vad 
har det blivit av Ligan? Tea är 
besviken på Fanny.

Författare: Tomas Dömstedt
ISBN  978-91-8662-574-0 
Pris 156 kr, Hegas-nivå 4 

NÄR KÄRLEK OCH 
HUNGER LIKNAR 
VARANDRA
Ina bär på en farlig hemlighet. 
Den finns i hennes gulbruna 
ögon. Inas mamma ber henne 
vara extra försiktig denna 
kväll när det är fullmåne. Men 
hon vill inte missa festen, och 
tillfället att träffa Anton. Ikväll 
ska hon äntligen få honom att 
förstå att de två hör ihop. 

Författare: Camilla Jönsson
ISBN  978-91-7543-271-7 
Pris 128 kr, Hegas-nivå 3 

EN MÖRK  
SANNING
Första gången han såg 
henne var på nattbussen. 
Hon satt längst bak. Helt 
ensam. Han tittade på 
henne i smyg. Hon var snygg. 
Ganska blek. Andra gången 
de sågs fick han veta hennes 
namn. Men så hände allt det 
hemska. Och misstankarna 
pekade mot henne. Döljer 
Mira en livsfarlig hemlighet?

Författare: Camilla Jönsson
ISBN  978-91-7543-274-8 
Pris 128 kr, Hegas-nivå 3 

VIKTEN AV ATT BE-
STÄMMA
”När kvällen för festen kom-
mer är jag nervös. I vanliga 
fall brukar jag och Klara göra 
oss i ordning tillsammans. Jag 
vill nästan inte gå. Men så blir 
jag arg. Klara ska inte få mig 
att missa något roligt.” Säg 
nej är en berättelse om en fest 
där det oväntade händer och 
hur viktigt det är att säga nej.

Författare: Joanna Kenrick
ISBN 978-91-8662-532-0
Pris 128 kr, Hegas-nivå 3  

SPÖKBARNENS  
ÅTERKOMST... 
Mrs Darling bor ensam. Folk 
säger att hon är märklig och 
ofta pratar med sina osynliga 
barn. Men man säger också 
att hon har pengar undan-
gömda i sitt hem. En dag får 
mrs Darling besök av tjuvar. 
Men skatten visar sig vara 
en gammal plåtburk full av 
gamla minnen och osynliga 
änglavakter.

Författare: Dennis Hamley
ISBN 978-91-8587-752-2
Pris 128 kr, Hegas-nivå 5  

KÄRLEK PÅ LIV  
OCH DÖD
Jag går genom parken. Vid 
Döda bron ska jag rakt fram. 
Men så ser jag någon uppe på 
broräcket. Någon som går där. 
Balanserar. Det ser livsfar-
ligt ut. Jag tror att det är en 
tjej. Jag blir rädd och börjar 
springa ditåt. Just då snubblar 
hon till! Det är Annika. Jag är 
säker på att det är Annika.

Författare: Mårten Melin
ISBN 978-91-8587-707-2
Pris 156 kr, Hegas-nivå 3  

VAD GÖR DU OM  
SPÖKENA HÖR AV SIG?
Anna tror inte på att man kan 
få kontakt med någon som 
är död. Det säger ju sig självt 
att det inte fungerar, tänker 
Anna. Och om det nu fung-
erar: vem skulle tänkas vara 
intresserad av att kontakta 
henne? Ändå går hon på en 
seans. Folk på seansen verkar 
vilja bli lurade och kunna gå 
på vad som helst.

Författare: Åsa Storck
ISBN 978-91-8587-709-6
Pris 128 kr, Hegas-nivå 3  

SAMTAL FRÅN DÖDA
Isa åker till sin mormor över 
sommaren. Hon ser fram 
emot ett vanligt sommarlov 
på landet. Men det är något 
som inte stämmer hemma 
hos mormor. Någon spelar på 
ett piano som inte finns och 
telefoner ringer av sig själva 
när det åskar. Isa har aldrig 
trott på det övernaturliga, 
men hon börjar sakta tvivla.

Författare: Anna H. Degerman
ISBN 978-91-7543-152-9
Pris 156 kr, Hegas-nivå 5  

POESI MED HELA 
VÄRLDEN SOM ÄMNE
Nicholas Haldosen, Örebro 
Stadsbibliotek skrev: 
”En del tycker att dikter är 
svåra att läsa. Men Mårten 
Melin gör det både enkelt och 
härligt. När hösten faller på, 
när kvällarna blir mörka och 
vinden kallare, då är det skönt 
att värma sig. Inte bara hän-
der och fötter eller öron....Då 
kan en dikt vara alldeles rätt!”

Författare: Mårten Melin
ISBN 978-91-8662-539-9
Pris 146 kr, Hegas-nivå 3  

SKÄRGÅRDSMYSTERIER 
AVSLÖJAS
Ebba och hennes man Mårten 
flyttar tillbaka till Valö, den ö 
som Ebba kommer ifrån.  
 Genast händer det obehag-
liga saker. Vad är det egentli-
gen som pågår på ön?  
 Och vad hände med Ebbas 
familj? Patrik och Erica dras  
in i mysteriet.

Författare: Camilla Läckberg 
Återberättare: Åsa Sandzén
ISBN 978-91-7543-121-5
Pris 165 kr, Hegas-nivå 5  

HÅRDKOKT DECKARE 
AV KLASSISKT SNITT
Mord på hög höjd. Det är 
sommar i staden. Värmen är 
tryckande. En död man hittas 
framför ett höghus. 
 En deckare med ledtrådar 
och villospår. Passar gym- 
nasieelever och vuxna. Martin 
Palmqvist är en av författ- 
arna bakom deckarserien om 
Simon Eldfeldt.

Författare: Martin Palmqvist
ISBN 978-91-7543-201-4
Pris 156 kr, Hegas-nivå 5  

Gymnasieböcker

Vux Vux
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Nyhet!

L E A O C H M A JA
ISBN 978-91-7543-717-0

Bok + CD 978-91-7543-718-7
Författare: Helena Karlsson

Omslag: Leon Remstedt
Utgivning: 6 augusti
Pris 156 kr, 59 sidor

Från 13 år, Lix 14
Hegas-nivå 2  

  

L E A ,  V I LS E!
ISBN 978-91-7543-717-0

Bok + CD 978-91-7543-718-7
Författare: Helena Karlsson

Omslag: Leon Remstedt
Utgivning: 6 augusti
Pris 156 kr, 56 sidor

Från 13 år, Lix 14
Hegas-nivå 2  

  

Lyfter fram våra olikheter
Böckerna om Lea handlar om en tjej som går på 
gymnasiesärskolan. Författaren Helena Karlsson 
har själv arbetat som speciallärare på gymnasie-
särskolans individuella program. Hon vill med sina 
böcker visa på människors olikheter och lyfta fram  
ungdomar som kanske uppfattas som annorlunda av andra.

Böckerna fungerar mycket bra som högläsning i klassrummet 
eller som underlag för samtal om känslor och relationer mellan 
människor. 

Helena Karlsson, författare

Den gemensamma läsningen 
ger möjlighet att tillsammans 
stanna upp vid ord och hän-
delser som behöver förklaras 
mer djupgående – även om det 
i början kan få läsningen att 
kännas ryckig – så hjälper detta 
eleven att bygga upp lässtrate-
gier för när hen ska läsa texter 
på egen hand. Då har det blivit 
ett naturligt steg i läsningen att 
fråga vad svåra ord betyder.

Hur väljer man bok för  
gemensam läsning? 
Lea-böckerna av Helena Karls-
son är exempel på bra böcker att 
läsa gemensamt. De är skrivna 
så att man liksom bara måste få 
veta hur det går! Meningarna 
är olika långa vilket ger ett flyt 
i berättandet, de handlar om 
ämnen som eleverna kan känna 
igen sig i och de är spännande 
– alla värdefulla egenskaper 
när särskolans elever ska välja 
böcker. Böckerna har ett enkelt 
tilltal och behandlar ämnen 
som självständighet kontra 
säkerhet eller jobbiga saker som 
cancer och sorg. Som lärare får 
man därmed konkreta utgångs-
punkter för att starta en dialog 
om viktiga ämnen. 

Att läsa tillsammans är ett härligt sätt att uppleva 
böcker. De som behöver extra stöd har stor hjälp av att 
läraren ibland leder gemensam läsning.  

Konkret och tydligt material är 
särskilt värdefullt för särskolans 
elever eftersom de kan ha extra 
svårt att föreställa sig något de 
inte har upplevt. Kanske har 
någon man känner dött eller 
kanske man har lust att känna 
sig självständig och göra saker 
på egen hand. Böcker kan fylla 
starka känslomässiga behov 
som kan skapa en inre motiva-
tion att läsa vidare. 

Litteraturens många  
super-krafter! 
Litteraturen gör det möjligt att 
utveckla förmågan att samtala, 
läsa, förstå och reflektera över 
texter, precis som läroplanen för 
grundsärskolan uttrycker det. 

Att läsa tillsammans ger elev-
en verktyg för att avkoda och 
förstå texter och därmed läs-
strategier för det egna läsandet.  
 I de gemensamma samtalen 
kan eleverna träna sin förmåga 
att uttrycka åsikter, känslor och 
även argumentera för olika 
sätt att hantera de ämnen som 
böckerna berör. Då ges möjlig-
het att skapa och visa förståelse 
för texterna. 

Gemensam läsning  
för bättre fokus 

Cecilia Olsson, speciallärare 
med inriktning utvecklings-
störning för grundsärskola 
och gymnasiesärskolan. 

Böckerna om Lea är spännande berättelser 
om konkreta upplevelser av bland annat 
självständighet, trygghet och sorg. De är 
dessutom lättlästa – utan att enbart  
bestå av korta meningar. Böckerna har fått 
Specialpedagogiska skolmyndighetens 
produktionsstöd.

På villovägar 
Mormor bor alldeles vid en stor skog. En dag när Lea är 
i skogen för att plocka blåbär glömmer hon att hon inte 
får gå så långt. När Lea kommer fram till den farliga myren förstår 
hon att hon är vilse. Vad ska mormor säga om Lea aldrig kommer 
tillbaka? Vad ledsen hon kommer att bli.
 Boken skildrar den fina relationen mellan Lea och hennes mor-
mor. Den innehåller också många olika känslor. Som Leas förväntan 
när hon alldeles ensam får åka till mormor på landet, eller rädslan 
när hon är vilse i skogen. Och så den där alldeles speciella känslan 
som Lea har, när hon sitter med mormor i köket och pratar, fast det 
är natt.

Att förlora sin bästa vän 
Maja är mycket sjuk. Hon har en sjukdom som heter cancer, som 
gör att hon är trött, blek och smal. En dag berättar Leas lärare att 
Maja är död. Död?! Det vill inte Lea! Hon vill att Maja ska vara frisk 
igen och skratta så det hörs över hela skolan. 
 Det är först när Leas klass har gjort en minnesbok om Maja och 
varit på hennes begravning som Lea kan börja acceptera att Maja 
aldrig kommer tillbaka mer.  Lea bestämmer att hon ska minnas 
Maja som hon var innan sjukdomen. Med rosiga kinder, stark 
kropp och röd, glad mun. 

Lea känner  
vi igen oss i

ARBETSTIPS
Att växelvis jobba med 
att läsa, skriva och sam-
tala stärker och utvecklar 
språket. Eleverna kan till 
exempel skriva texter om 
egna erfarenheter, känslor 
och upplevelser. 

15 +
G

YM
N

ASIE- 

SÄRSKO
LA

56 57



Vinklarna och ingångarna är 
oändliga när du vill arbeta med 
klassiker i skolan. Du kan ta fas-
ta på tidsperioden som boken 
är skriven i samtidigt som du 
diskuterar bokens teman. Precis 
som i vilken roman som helst. 

Klassikern är ett redskap för 
att göra historien levande, hän-
delser och tankar som skildras 
var samtid då och texten kan 
därmed fungera som ett sam-
tidsdokument. 

Fokus kan också centreras till 
själva fenomenet klassiker: Vad 
utgör exempelvis en klassiker? 
Varför blir vissa böcker klassiker 
och vilka böcker som ges ut idag 
tror du kommer bli klassiker?

Klassikern är en inspirations-
källa
Klassiker kommer oftast i flera 
former och format: korta eller 
långa versioner, som film och 
teater, men också nutida låtskri-
vare, musiker och illustratörer 
inspireras av klassikern i sitt 
skapande. 

Den utgör en gemensam 
kulturell grund samtidigt som 
den inspirerar och visar upp en 
oändlig variationsgrad – bara 
fantasin sätter gränsen för hur 
just du kan arbeta med klassi-
kern. 

Klassiker för en 
levande historia
Att jobba med klassiker i skolan är lite extra kul, inte 
minst för att barnen får ta del av litteraturhistorien. 
Samtidigt finns det mycket nytt och gammalt mate-
rial att tillgå – vilket leder till roliga jämförelser och 
intressanta diskussioner. 

ISBN 978-91-7543-482-7
Pris 165 kr, 147 sidor, Hegas-nivå 4   

ISBN 978-91-7543-317-2
Pris 165 kr, 150 sidor, Hegas-nivå 4   

ISBN 978-91-7543-069-0
Pris 165 kr, 152 sidor, Hegas-nivå 4    

Dorothy och hennes hund förs bort av en jättestark virvelvind. 
De landar i det konstiga landet Oz. Här träffar Dorothy en man av 
plåt, en fågelskrämma utan hjärna och ett fegt lejon. Alla behöver 
de hjälp av den store trollkarlen. Tillsammans går de fyra vänner-
na iväg för att leta upp honom. På vägen råkar de ut för otroliga 
äventyr. Ska de klara sig undan den elaka häxan Västan? Och ska 
Dorothy någonsin komma hem igen?

Trollkarlen från Oz är en älskad klassiker världen över som blivit 
både legendarisk film och som fortfarande spelas flitigt på 

teatrarna. Här i en förkortad lättlästversion, rikt illustrerad  
– perfekt som högläsningsbok för lågstadiet eller som 

läsa-själv-bok för den som vill ha lite mer text än 
nybörjarläsaren. 

En man av plåt, en 
fågelskrämma och 
ett fegt lejon...

Okt

Nyhet!

Om Peter Pan: 
” … boken är både välskriven 
och respektfull mot originalet. 
Texten är moderniserad och 
förkortad, men i huvudsak är 
allt väsentligt med.”

Helene Ehriander, BTJ-häfte 2018:12

KLASSIKER

…med de 
många vackra 

bilderna är en fröjd för 
ögat och en fin läsupp-
levelse att läsa själv 
eller som högläsning i 
klassrummet. 

En chans att tidigt 
väcka läslusten hos de 
yngre – och att ge dem 
nyckeln till den stora 
litteraturens hemliga 
magi.

VÅ R A K L A S S I K E R  
–  T RO L L K A R L E N F R Å N OZ

ISBN 978-91-7543-757-6
Bok + CD 978-91-7543-758-3

Författare: L. Frank Baum
Återberättad av: Maria Seidemann

Illustratör: Silvio Neuendorf
Översättning: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 1 oktober
Pris 142 kr, ca 65 sidor

Från 8 år, Lix 22
Hegas-nivå 4  

  

Våraklassi ker
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ISBN  978-91-7543-683-8
Pris 142 kr, 64 sidor 
Hegas-nivå 4    

ISBN  978-91-7543-686-9
Pris 142 kr, 64 sidor 
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På Hegas har vi sedan 1980- 
talet ägnat oss åt läsfrämjande 
arbete för barn och unga och 
vårt mål är att ge ut titlar som 
kan öka läslust och läsförståelse. 
 I gruppen läsovilliga finns 
individer som visar litet intresse 
för skönlitteratur men gärna 
läser fakta, därför fann det sig 
också naturligt för oss att börja 
utforska nya vägar och försöka 
möta dessa läsare på deras vill-
kor. Läsning ska vara lustfyllt.

Lättläst för oss
Vi har velat fokusera på humorn 
så väl som på en lättläst struk-
tur för att göra våra faktaböcker 
så tydliga och inbjudande som 
möjligt. 
 Det har också varit viktigt för 
oss att inte skapa faktaböck-
er som påminner för mycket 
om läroböcker. Läsningen ska 
kännas lustfylld – därför har 
humorn varit ett viktigt inslag.

Facklitteratur  
eller skönlitteratur  
– eller både och?
När de alarmerande rapporterna om bristande läs- 
förståelse började komma drabbades många av  
panik och ställde sig frågan ”Hur ska vi lösa detta?”. 

ARBETSTIPS
Faktaböcker kan lämna  
läsaren nyfiken på mer! 

• Ta avstamp i boken och låt 
barnen fördjupa sig i något 
ämne, besök skolbiblioteket 
och sök på internet. 

• Faktaböcker öppnar också 
upp för diskussioner kring 
litteratur och källkritik: Vad 
är en faktabok? Hur skiljer 
sig den från en skönlitterär 
bok? Vad är en trovärdig 
källa?

Mer inspiration hittar du 
i böckernas tillhörande 
läsnycklar!

ROLIG OCH LÄTTLÄST 
STRUKTUR
Texterna i våra ”Fokus på fakta” 
ligger på Hegas-nivå 5 och 
böckernas struktur bidrar till att 
göra dem lättlästa.  
 Varje uppslag handlar om en 
ny vinkel, det finns en ”bastext” 
som övergripande beskriver det 
relevanta ämnet, denna följs 
av ”dottertexter” med fördjup-
ning. Om uppslaget handlar 
om djurbajs består bastexten 
av allmänna fakta om djurbajs 
men innehåller också rutor med 
dottertexter som till exempel 
fördjupar sig i spindlars bajs.

Fakta som inkörsport
Faktaboken kan för många 
fungera som en inkörsport till 
skönlitteraturen medan den för 
andra kan vara ändhållplatsen 
– precis som att vissa vuxna 
föredrar en faktabok om andra 
världskriget framför den 
senaste nobelpristagarens bok. 
 Barn behöver öva sin 
läsförståelse på olika typer av 
texter och faktaboken kan locka 
till läslust och vidare läsning. 
 Vi menar att all läsning är  
bra läsning! 

FA
KTA

Ur Himlen och stjärnorna. Läs mer på sidan 62

Bli klok på

På dagen skymmer 
atmosfären stjärnorna
På dagen är atmosfären 
upplyst av solen. Då 
kan man inte se igenom 
atmosfären. Det är precis 
som när du lyser på en 
gardin med en ficklampa. Då 
ser du inte längre ljuset från 
gatan som finns på andra 

sidan gardinen. På natten lyser solen inte upp atmosfären 
och man kan se stjärnorna igen.

Visste du att...
… det inte finns någon 
atmosfär runt månen? 
Om du var på månen 
så skulle du kunna se 
stjärnorna dygnet runt. 

Vad är atmosfären?
Atmosfären är en blandning av olika gaser  
som ligger som ett täcke runt jorden. Atmosfären  
är också luften som du andas.

Atmosfären består av olika gaser, bland annat  
kväve och syre, och av vattenånga. Atmosfären 
är 1 000 kilometer tjock. Som en god fe skyddar 
atmosfären alla levande varelser från solens strålar.  
Det händer alltid någonting inuti atmosfären: Det 
bildas moln, regnbågar och dimma. Det regnar, åskar 
och blåser.
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Vem har inte råkat rapa under en middag? 

Då brukar man ju be om ursäkt. Men har du 

funderat på varför det händer? En rap består 

av gas. När du äter sväljer du inte bara mat och 

dryck, utan också luft. Luft innehåller gaser 

som kväve och syre. Dessa samlas i din mage. 

För mycket gaser i magen gör att de tvingas 

upp genom matstrupen igen. Sen kommer de 

ut genom munnen i form av en rap. Och det 

går undan. Det är skälet till att man inte alltid 

hinner sätta handen för munnen.

Kolsyrade 
drycker

Spädbarn so
m rapar

Olustigt men sant!

Kor som rapar

Visst rapar du mycket när du 

dricker läsk. Men varför? Det 

är för att bubblorna innehåller 

en gas som kallas koldioxid. 

Att dricka med sugrör eller att 

äta eller dricka för fort kan 

också få dig att rapa mycket.

När spädbarn äter samlas mycket gaser i deras magar. 

Eftersom de inte riktigt har lärt sig att rapa blir de inte av 

med gaserna. Då kan det göra ont. Därför behöver man 

lätta på trycket åt dem genom att klappa dem på ryggen. 

Eller ”rapa dem”.

Vissa hundraser får ibland problem med 

sina rapar. Det brukar särskilt drabba 
grand danois och setter. Luften kan 
stängas inne i magen på dem. Sjukdomen 

kallas magomvridning och är livsfarlig. 
Den behandlas genom att ett mjukt 
gummirör som kallas sond förs ner i 
matstrupen på dem. På så sätt släpper 

man ut gaserna som finns i 
magen.

Kor rapar en gas som heter 

metan. Metan bidrar till den 

globala uppvärmningen.  

Varje år rapar kor i USA cirka 

50 miljoner ton metangas. Man 

skulle kunna värma upp ett 

litet hus under ett helt år med 

raparna från tio kor.

En rap låter eftersom 

gaserna som pressas upp 

genom matstrupen får 

väggarna i munhålan att 

vibrera.

Fåglar rapar inte. Men det 

gör fiskar. Med gälarna.

Varför rapar 
vi?

Nej, för 
mycket luft.

För mycket 
mat?

Så säger du aldrig 

när jag rapar.

Ursäkta mig!

Duktig!

Ur Bajs och fisar. Läs mer på sidan 63
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SÅ R,  R UVO R O C H VA R – D E N S M E T I G A 
SA N N I N G E N OM B LO D E T

ISBN 978-91-7543-723-1
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Författare: Ian Graham 
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Översättning: Sara Hemmel
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Blodigt värre…

Varför finns det olika blod-grupper? Vad är det hjärtat 
gör egentligen? Hur rör sig blodet genom kroppen? Vad 
är ett blåmärke?  I den här smetiga boken om vårt blod 
får du svar på dessa frågor och många andra.

Nov

Nyhet!Fokus på fakta – sätter den nyfikne läsaren i 
centrum. På ett lättsamt men inte lättviktigt 
sätt får den vetgirige här svar på sina många 
frågor. Rikligt illustrerad och med enkla texter 
förmedlas fakta till alla nyfikna i slukaråldern.

Bli klok på… är en ny faktaserie för barn från 6 till 8 år. 
Serien vänder sig till vetgiriga barn som vill bli kloka 
på allt mellan himmel och jord. Lekfulla illustrationer 
och humoristiska bildtexter bidrar till en lättläst och 
underhållande läsupplevelse. Böckerna innehåller ett 
quiz där läsaren kan testa sina kunskaper.

Kan djur bli kära? Äter djur mer när de är fler? Pratar djur med 
varandra? Bli klok på djuren berättar om hur djur lever och hur 
olika djurarter kommunicerar, hittar föda och tar hand om sina 
ungar. Lekfulla och charmiga illustrationer gör boken rolig och 
lättläst. Och testa dina 
kunskaper med hjälp av 
ett quiz i slutet på boken! 

Varför lyser stjärnorna? Varför ändrar månen storlek? Och vad 
är atmosfären för någonting? I den här boken får tolv frågor om 
stjärnorna och himlen enkla och exakta svar. Lekfulla och char-
miga illustrationer gör boken rolig och lättläst. Och testa dina 
faktakunskaper med hjälp av ett quiz i slutet på boken!

Bli lite klokare 
– lätt som en plätt!

”Både text och bild håller 
en humoristisk ton.”
Maj Gustavsson, BTJ-häfte 2018:10

”Visste du att romarna använde kiss 
för att få vitare tänder? /…/ Det 
och mycket mer får du veta i denna 
lärorika och roliga faktabok…”

Karin@smaboktips
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B lod kan läcka ut ur blodkärlen och fastna 
under huden. Då bildas ett färgstarkt 
märke som kallas blåmärke. Man kan 
få ett blåmärke om man ramlar eller slår 
emot någonting. Stöten får små blodkärl 
att gå sönder så att blod sipprar ut under 

huden. Blåmärken kan göra ont, eftersom det 
läckande blodet kan ge en svullnad som trycker 
mot nervceller i huden. När ett blåmärke läker 
och svullnaden går ner försvinner smärtan också. 
När man blir äldre har blodkärlen lättare för att 
brista och gå sönder. Därför får äldre personer 
oftare blåmärken än yngre.

Vad är en 
blåtira?

Varför ändrar blåmärken färg?

Syns alltid blåmärken?

Konstigt 
men sant!

Ögonen ligger i hålor som 
består av ben. Om man får 
en hård smäll mot ögonhålan 
kan några av blodkärlen 
därinne pressas hårt mot 
benet och brista. Då läcker 
det ut blod och det bildas ett 
blåmärke runt ögat. Det mörka 
blåmärket kallas blåtira. 

Man kan räkna ut hur gammalt ett blåmärke är genom färgen på det. Ett nytt blåmärke är svart eller blått, men det behåller inte den färgen så länge. Blodcellerna som sitter fast under huden börjar snabbt brytas ner. När de gör det förändras färgen. Den mörka färgen bleknar snart och blir gul och brun, för att till slut försvinna. 

En del blåmärken kan vi inte se. för de sitter djupt inuti 

kroppen. Inre organ som hjärtat, levern och njurarna kan få 

blåmärken. Alla delar i kroppen som blodet pumpar till kan 

faktiskt få blåmärken. Man kan till och med få ett blåmärke på 

hjärnan!

När man har skadat sig 
kan man lägga en kyld 
kompress på det skadade 
stället i minst tio minuter. 
Då går svullnaden ner och 
blåmärket blir inte så stort.

Ett blåmärke består av blod. 
Det tar cirka två veckor för 
det här blodet att brytas ner. 
Då bleknar blåmärket bort 
och försvinner 
till slut helt.

Vissa märken på huden ser 
kanske ut som blåmärken 
men är egentligen en sorts 
födelsemärken. De uppstår när det finns extra många blodkärl på en del av huden eller när 
blodkärlen där är större än 
normalt.

Vad är ett blåmärke?

Aj!

Det är nästan 
borta!
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Hudens olika lager
Överhuden

Äckligt att veta

Läderhuden

Underhuden

H uden består av tre lager. Det yttersta lagret heter överhuden. Den är ungefär lika tunn som papper, även om den på vissa ställen är tjockare, som i händerna eller under fötterna. Det mellersta lagret heter läderhuden. Den är mellan 
3 och 30 gånger så tjock som överhuden. Det 
innersta och tjockaste lagret heter underhuden. 
Den är olika tjock på olika delar av kroppen. 
Tillsammans skyddar dessa lager din kropp 
och ser till att den håller rätt temperatur. De ger 
dig också din känsel. I de tre lagren finns det 
dessutom hår, körtlar, nerver och blodkärl.

Cellerna i överhuden bildar melanin. Melanin ger huden dess färg. Det yttersta lagret av överhuden består av döda hudceller. Undertill bildas hela tiden nya hudceller. De ersätter de döda cellerna som har ramlat av. 

Vet du vad damm består av? En del av dammet är faktiskt död hud. Varenda minut på dygnet tappar vi mellan  30 000 och 40 000 döda hudceller. På ett år blir det nästan  4 kilo hud! 

I läderhuden finns nervändar som gör att du kan känna saker. Här finns 
blodkärl som för syre till huden. Här finns talgkörtlar 

som bildar hudens naturliga fett. Och här finns 
svettkörtlar. Det är också läderhuden som gör huden 

så elastisk och tålig.

Underhuden består mest av fett. Fettet gör så att kroppen håller värmen, men dämpar också stötar. Underhuden binder ihop huden med vävnaderna undertill. I det här lagret finns också rötterna till allt hår som växer på kroppen.

Överhuden innehåller mycket keratin. Keratin är ett tåligt och vattentätt protein som skyddar huden.

Jag är 
tjockhudad!

Varför gör  det inte ont?

Tänk dig att man lägger ut en vuxen människas hud på marken. Huden täcker då 2 kvadratmeter. Den väger 4 kilo och innehåller 18 kilometer blodkärl. 

Läder- 
hud

Nerv

Hår

Blodkärl

Överhud

Underhud

Svettkörtel
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Hur bildas ba
js?

Munnen och 
matstrupen

Magsäcken

Kul att veta

TarmsystemetS varet på frågan om hur bajs bildas 

börjar med maten vi äter. Våra kroppar 

bryter ner maten till näringsämnen 

som gör att vi kan röra på oss, växa och 

hålla oss friska. Denna nedbrytning 

är faktiskt en hel apparat som kallas 

matsmältningen. Det är som ett enda långt rör, 

nästan 9 meter långt. Det börjar i munnen och 

slutar i ändtarmen. Matsmältningen består av 

flera olika organ. Varje organ har sin lilla uppgift 

för att göra om mat till näringsämnen. Till sist, 

när hela apparaten har arbetat färdigt, finns 

det inga fler näringsämnen kvar. Bara en sak är 

kvar. Bajs. 

Maten börjar brytas ner redan 

i din mun. Dina tänder mal 

sönder maten i mindre bitar. 

Saliven gör maten smetig och 

lätt att svälja. När du sedan 

sväljer maten försvinner den 

ner genom ett rör som kallas 

för matstrupen. Maten hamnar 

i magsäcken.

När maten når magsäcken 

vispas den runt av magsäckens 

muskler. Den blandas med 

magsafterna, som bryter ner 

den ännu mer. Till sist består 

maten bara av en tjock vätska 

som kallas kymus.

Maten behöver inte tyngdlagen 

för att nå magsäcken. Det är 

matstrupens muskler som 

pressar maten neråt. Därför kan 

man svälja maten till och med 

när man står på huvudet.

Kymus pressas in i tunn-

tarmen. Där bryts den 

ner till näringsämnen av 

tarmens olika vätskor. 

Näringsämnena skickas ut 

till olika delar av kroppen. 

Resten förs vidare till 

tjocktarmen. Tjocktarmens 

väggar suger ut all vätska 

från den återstående 

massan. Tills sist är den 

torr och fast (bajs). Bajset 

förvaras sedan i ändtarmen 

tills du blir nödig och 

måste gå på toaletten.

Bajs består av 75 procent 

vatten och 25 procent fast 

massa. Den fasta massan 

består i sin tur av fibrer 

som inte har kunnat brytas 

ner, av levande och döda 

bakterier, av celler och av 

slem.

Det tar mellan 30 och 

50 timmar för maten att 

färdas från munnen till 

ändtarmen.

Trevlig resa!

Saliv- 
körteln

Mat- 
strupen

Magsäcken

Tungan

Matstrupen

Magsäcken

Tunn- 
tarmen

Tjock- 
tarmen

Tunn- 
tarmen

Magsäcken

Änd- 
tarmen
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Tar djur hand om sina ungar?

Vissa djur måste mata  
och passa sina ungar.  
Andra djur behöver inte  
det. Det finns till och  
med djurdagis där  
ungarna passas av  
andra vuxna djur.

Djurdagis
Hos vissa djurarter, 
till exempel flamingon 
och ankan, samlas 
ungarna på ett och 
samma ställe i ett slags 
dagis. Några vuxna 
djur ser efter dem 
medan deras föräldrar 
jagar. På så vis blir 
ungarna inte så lätt ett 
byte för rovdjur.

Utan föräldrar
Många insekter tar hand 
om sig själva ända från 
födseln. Så är det till 
exempel för ormar. En 
orm överger sina ägg, för 
en ormunge kan ta hand 
om sig själv från det att 
ägget kläckts.

Att växa upp hemma
Bland däggdjuren tar honorna hand om sina ungar under en mer eller mindre lång period. Lejonungar lever till exempel med sina föräldrar i två eller tre år.

Kom igen  
nu, mamma!  
Jag är inget 
barn längre.

Kevin, 
lek lite med 
din bror!

Buhuu!

Hur är det 
grabben?

Ja, pappa!

Jag hämtar 
dig när det 
är dags för 
mellanmål. 

Okej?

Ah

Blubb,  
  blubb

 Hi      hi    hi
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Vad är en förmörkelse?
Himlakropparna snurrar runt varandra som om de leker 

kurragömma. Och ibland kan det bli en förmörkelse på himlen. 

6 • Solförmörkelse
Det skapas en solförmörkelse när månen placerar sig 

precis mellan jorden och solen. Från jorden ser det ut 

som om månen sakta men säkert kryper framför solen. 

Under några minuter hamnar en del av jorden i skugga 

– som om det blev natt mitt på ljusa dagen. 

• Månförmörkelse (se bilden ovan)
Ibland händer det att månen hamnar i jordens skugga. 

Jorden skymmer solen för månen. Men solstrålarna 

lyser fortfarande upp månens yta lite grann. De 

passerar genom atmosfären. Då får månen en röd färg. 

Hur kan månen skymma solen?

Månen är 400 gånger mindre än solen, men den ligger 

400 gånger närmare jorden. När man tittar 

på månen från jorden ser det ut som om den 

har samma diameter som solen.
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Varning! 
Innehåller mycket 

intressant information, 
roliga bilder och galna 

faktarutor.
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Nyhet!

Okt
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Tänk i nya banor  
genom berättandet
Hegas projekt StoryTALK ökar den kulturella medvetenheten 
hos de arabisk- och svensktalande deltagarna genom berättar-
lusten. En lyckad integration kräver nämligen att vi verkligen 
försöker förstå och möta varandra.

StoryTALK fortsätter under som-
maren och hösten. Deltar gör 
grupper från bland annat bib-
liotek, skolor och språkcaféer i 
Sverige. Berättelserna StoryTALK 
utgår från är syriska folksagor 

på både arabiska och svenska. 
Det ger nämligen alla deltagare 
möjlighet att närma sig ett nytt 
språk och en ny kultur genom 
en delad läsupplevelse.  De 
interaktiva workshopparna ökar 

StoryTALK
deltagarnas förståelse för och 
medvetenhet kring olika kultu-
rella värderingar.

– Vi låter barnen möta olika 
kulturer och deras normer men 
vi fokuserar främst på likheter. 

Ibrahim Alkadri, praktikant

”Jag tycker om idén med parallell- 
text eftersom att fler kan läsa 
boken tillsammans, även jag  

och en vän som pratar svenska. 
Designen, som innehåller både  

den arabiska och svenska texten,  
är fantastisk. Dessutom är det  
bra att vi kan köpa böckerna  
från hemsidan. Det spelar  

ingen roll var vi bor!”
Mohamad al neimi, Nicolaiskolan

Till exempel brukar deltagarna 
ofta diskutera likheter mellan 
arabiska och svenska folksagor 
i stället för skillnaderna säger 
Fatma Alhajji som håller i 
workshopparna.

Barnen skapar egna sagor
Det är barnen som driver 
workshopparna och sagorna de 
skapar blir en verktygslåda för 
såväl barnen som lärarna och 
föräldrarna. En viktig aspekt i 
StoryTALK är ett konstant fokus 
på barnens kritiska tänkande. 
Det handlar mer om hur och 
varför än vad de ser i texterna. 

Rollerna skiftar också, ibland 
kan barnet agera berättare och 
en annan gång vara en del av 
en publik som reflekterar över 
berättarens röst, kroppsspråk 
och om det gick att leva sig in i 
sagan.

Leta likheter ger resultat
Folksagorna kombineras med 
övningar som hjälper barnen 
att förbättra sina kommunikati-
va förmågor i både svenska och 
arabiska genom att leta likheter 
i både språk och kultur. Barnen 
blir inspirerade, fantasin flödar 
samtidigt som de utvecklar sin 

förståelse och ökar sin accep-
tans för olikheter. 

Ett annat resultat av Story-
TALK är att även de vuxna går 
därifrån rustade för att skapa 
interaktiva aktiviteter i sina 
egna verksamheter, tillsam-
mans med tekniker som främjar 
konfliktlösning och kompro-
misser. Dessutom tar man med 
sig sätt att främja läsningen i 
det integrerande arbete som 
ökar kulturell medvetenhet hos 
barnen. 
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Jag heter Ibrahim och jag kom till Sverige 
från Syrien för fyra år sedan. Där har jag 

jobbat inom bokbranschen hela mitt liv. Jag 
är väl förtrogen med förlagets alla processer, från avtalet med 
författaren till bokens publicering och besök på internationella 
bokmässor.

Om vi jämför arabisk och svensk barnlitteratur så finns det 
tydliga skillnader.

Svensk barnlitteratur handlar om det dagliga livet och fokuserar 
på samhällskultur och frihet. Berättelserna handlar ofta om hur 
barnen löser sina problem och hur de kan planera sin framtid. 
Arabisk barnlitteratur fokuserar i stället på uttryck och fantasi-
utveckling genom historiska sagor som fokuserar på att barn ska 
veta sin plats. 

Jag tycker att Hegas bokförlag utmärker sig eftersom de foku-
serar på läsupplevelsen. Alla barn har rätt till läsningen! Hegas 
publicerar lättlästa böcker med en rad olika teman och vinklar.

Det arabiska språket är det tredje största språket i Sverige och 
fjärde i hela världen. 

Jag tycker att det skulle vara roligt om man lär sig om den 
arabiska kulturen genom att läsa om den i stället för att få 
kunskapen genom medier, som kan vara vinklade. 

Likheter och skillnader mellan  
arabisk och svensk barnlitteratur
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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 
hörde under 1990-talet. 

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 

ARBETSTIPS
Att berätta ett skämt kan fungera som 
en hörövning för barnen och det krä-
ver inga omfattande förberedelser. 
 Skämt byggs upp i flera steg. Om 
barnen skrattar i slutet är det ett teck-
en på att de följt med. 
 Givetvis kan barnet följt med i 
skämtet men inte tyckt att det varit 
roligt – då får ni en anledning att 
diskutera vad som inte var roligt och 
hur de skulle göra för att skämtet ska 
bli roligt.

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 
biblioteken. 

– Kära syster-dotter, sa han. Jag kommer med 
presenter till dig.

Han gav henne parfymer och guldpengar. Noora 
var lika förvånad som flickorna. Hon hade aldrig 
hört talas om någon morbror.

– Nu undrar jag om du vill gifta dig med min son. 
Det är en fin ung man. Han kommer att behandla 
dig som en drottning. Som bröllops-gåva vill jag 
ge er ett hus med fyrtio rum.

– اِبنَة أُختْي الَغاليَة، قَاَل الغريب. 
لقْد أحرضُت لِك َهَدايا.

أَْعطَاَها ُعطُوراً ونُقوَداً ذهبيَّة. كانْت نورا 
ُمندِهشًة كَالَفتَاتنَي. مل يَسبْق لها أْن َسِمعْت ِبَخالها.

– إِنَّني أَتساءُل اآلَن فَيام إذا كُنِت تَرَغبنَي ِبالزَواِج ِمْن اِبْني. إنَُّه 
شاٌب لَِطيف. َسوَف يَُعاِملُِك كََملَِكة، وكَهِديِة َزَواج، َسأمَنحِك بَيتاً 

مْن أْربَِعنَي ُغرْفَة.

AugNyhet!

”Det var en mycket spännande upplevelse 
för mig! För första gången kunde jag läsa 
något på svenska på ett naturligt sätt – 
parallellt med mitt modersmål – där jag 
kunde känna mig kompetent och säker, 

istället för att hela tiden tänka på 
grammatiska regler och känna 

mig tvungen att läsa.”
Mahmood, Höganäs

Noora är långt 
ifrån hjälplös
Flickan Noora bor ensam i en koja. Hon 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 
blir hon förvånad, hon har aldrig hört talas om honom.
 Noora följer med honom till bergen där det visar sig  
att han är en rövare i förklädnad.  
Men Noora är inte hjälplös och därtill 
vän med månen, så det är rövaren  
som råkar illa ut.
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H E M M A H O S H O DJA 
Återberättare: Mats Renman
ISBN  978-91-7543-649-4
Pris 156 kr, 64 sidor
Hegas-nivå 4  

  

F L I C K A N M E D S K Ä R A N
ISBN 978-91-7543-571-8
Bok + CD 978-91-7543-572-5
Återberättare: Mats Renman
Illustratör David Hanson
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 6 augusti
Pris 156 kr, 41 sidor, från 9 år
Hegas-nivå 4  
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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 95 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 102 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 102 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-man-
nen 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 102 kr, Hegas-nivå 2

 

LU K A S Ä R E N N I N JA
ISBN 978-91-7543-619-7
Bok + CD  978-91-7543-620-3
Författare: Dorthe Skytte
Illustratör: Kim Dalsgaard
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 6 aug
Pris 95 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.

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…

Malva och Hanna är på bibblan med hela klassen. När de letar 
efter något spännande att läsa får de veta att det SPÖKAR där. För 
100 år sedan fanns det en elak bibliotekarie som fortfarande finns 
kvar på bibblan trots att hon inte lever längre. Hon lär inte få ro 
i graven förrän hon hittar boken hon letar efter. Många har hört 
knarrande steg… Malva och Hanna ger sig ut på spökspaning. 

I dammiga vindsrum, kusliga skrymslen och rostiga trappor håller 
de utkik efter spöket. Och snart börjar det hända saker…

Spännande uppdrag! Välkomna till 
Cirkus Hallon

Rysligt på bibblan!

Nyhet! Aug
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  

    

S P Ö KS PA N A R N A
Författare: Annika Widholm

ISBN  978-91-7543-604-3
Pris 139 kr, 45 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. 

1011

– مممم… ُربََّما شْيئاً ُمثيراً. شْيئاً ما عِن األشباِح، تُجيُب 

َهانَّا.

تُِريِْهَما الفتاُة بعَض القصِص عِن األشباح. 

– لدينا ُهنا األشباُح، والُزومبي، والِذئاُب الُمتوِحشُة 

اِصْي الِدماء. ومصَّ

تَُمدُّ الفتاُة ِذراَعها لِتُريِْهَما. 

تسحُب َهانَّا كتاباً كبيراً. 

– واوو! تصْيُح َهانَّا.

يَظهُر وْحٌش على الغالِف األَماِمي. عيوٌن حمراٌء وفٌم 

كبير. تَْرتَِجُف َمالَفا.  تُريُد أْن تقرأَ شيئاً ُمْختلَفاً. ُربََّما كتاباً 

عِن الحيَوانَات. أْو عِن الُحب. 

– يُوجد ُهنا الكثيُر مْن قصِص الُرْعب. اِختَاِري فقْط. 

على الرغِم ِمْن أنَّ أكثَر األشَباِح الُمخيفِة موجودٌة في 

الحقيقة. ُهنا في المكتبِة، تقوُل الفتاة.

ُب َمالَفا. – ماذا، هْل هذا صحْيح؟ تَتعجَّ

– أَلْم تَْسمَعا عْن شبِح الَمكتَبة؟
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11 يطارَد لوكاس الرجَل املجنون.10

يقَف الرجُل ساكناً اآلن. 

إنَُّه يُصغي. 

لكنَُّه ال يستطيَع سامَع لوكاس. 
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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 156 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 156 kr, Hegas-nivå 3

  

STANNA MILO
Milo har flytt ett hemland i 
krig och lever som gömd i Sve-
rige. Hur är det att leva som 
gömd? Finns man överhuvud-
taget? 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?

Författare: Åsa Storck 
ISBN 978-91-7543-584-8
Pris 145 kr, Hegas-nivå 2

 

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 koja. Vattnet stiger allt 
snabbare, och snart måste 
Kevin även rädda sin egen 
familj.

Författare: Anne Rooney 
ISBN 978-91-7543-634-0
Pris 156 kr, Hegas-nivå 5

 

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 156 kr, Hegas-nivå 3

 

MILOS FLYKT
Milo lever gömd med sin 
familj. De flyttar hela tiden för 
att inte bli upptäckta. Rädslan 
för att polisen en dag ska hitta 
dem gör det svårt för Milo att 
hitta kompisar. Han börjar 
vänja sig vid att vara utanför 
och att bara se på när andra i 
hans ålder spelar fotboll och 
har kul. 

Författare: Åsa Storck 
ISBN 978-91-7543-497-1
Pris 145 kr, Hegas-nivå 2

 

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 träna 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 156 kr, Hegas-nivå 3

 

Aug

Nyhet!

H U R G RYMT S OM H E LST 
ISBN 978-91-7543-624-1
Bok + CD 978-91-7543-625-8
Författare: Leif Jacobsen
Illustratör: Anders Backlund
Översättare: Jihad Rahmoon
Utgivning: 6 aug
Pris 156 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

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?

Aug

Nyhet!

D E N R ÄT T E F Ö R M I N SYST E R
ISBN 978-91-7543-644-9 
Bok + CD 978-91-7543-645-6
Författare: Rosemary Hayes
Illustrationer: Giuliano Aloisi
Översättning:  Jihad Rahmoon
Utgivning: 6 augusti
Pris 152 kr, ca 60 sidor Från 13 år
Hegas-nivå 2  
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Första  
boken i den  

nya fartfyllda  
serien BMX 

Gripen

BMX Gripen

1
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Bokförlaget Hegas AB
Post: Rönnowsgatan 8 C
Besök: Bredgatan 11
252 25 Helsingborg
Telefon 042-33 03 40
info@hegas.se 
order@hegas.se
www.hegas.se

Följ Hegas genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev eller via Instagram och Facebook  
– och håll dig uppdaterad!

Tävla om en klassuppsättning (30 ex) av valfri  
Hegas-bok! Inspireras av ”Write to read”- 
projektet på sidan 34 och skriv en gemensam  
spökhistoria i klassen!

Börja med att tillsammans bestämma vad historien 
ska handla om. Vad tycker barnen är läskigast? Vad ska 
spöka? Vilka är huvudpersoner? Var utspelar den sig? 
Hur upptäcker de att det spökar?

Tänk på att en bra spökhistoria är som att möta en 
krokodil: Den biter sig fast, den är läskig på mitten 
och den avslutar med en snärt med svansen som 
lämnar dig alldeles vimmelkantig.

Skriv tillsammans och skicka in den till oss senast  
den 31/10 2018. För inspiration rekommenderar  
vi Lilla Skräckbiblioteket och Mardrömsklubben.

1

2

3

Tävling

Läs mer på hegas.se/tavlingar

Läs mer på sidan 34.

Sök Hegas- 
stipendiet  

på  
5000 kr!
För ett projekt som anknyter 
till arbete med läsfrämjande 

genom lättlästa texter  
i klassrummet. 

 
Läs mer på 

 hegas.se/stipendium


