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Vi bygger broar  
tillsammans med dig

Har du tankar och idéer,  
kring vår språkavdelning,  

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

fatma@ordstark.se.

Eller ring på: 0720-18 34 41

Flerspråkiga titlar är brobyggare. Det är vi på Hegas 
övertygade om. De hjälper barn och vuxna, lärare som 
förälder, att utforska det svenska språket tillsammans. 
Samtidigt bekantar läsaren sig med andra kulturer, 
något som vidgar läsarens vyer samtidigt som det 
fördjupar kunskapen om det egna språket och den 
egna kulturen. När läsaren ser skillnaderna och 
likheterna mellan sin och andras kulturer ökar 
förståelsen för andra människor. I sin tur ger det 
utrymme för goda möten. 
 Med djupare kunskap om vår egen och andras 
kultur ökar förståelsen för våra olika normer och 
värderingar. Just därför ökar vi nu vår utgivning 
av titlar på andra språk. Vi bygger broar mellan 
människor.

Gemensamma läsupplevelser på olika språk
Vår arabiska utgivning består av översatta klassiker 
och parallelltextitlar. De sistnämnda skapar 
gemensamma läsupplevelser och introducerar ett 
nytt språk. Den arabiska texten löper parallellt med 
den svenska. På så sätt kan alla njuta av de syriska 
folksagorna i serien al-Hakawati eller varför inte vårt 
senaste tillskott: Hodja, en humoristisk figur som 
lockar till skratt. Humor skapar en gemensam och 
positiv upplevelse som läsarna delar med varandra. 
Samtidigt kan de ifrågasätta normer och värderingar 
i samtalen om varför skämten är roliga.

Lustfylld läsning!

Följ med  
in i Lukas  
drömvärld
sid. 10

Är han den rätte för 
Amina? Humoristiskt och 
varmt om något så svårt 
som att hitta den rätte  
– till någon annan!

Noora är inte 
hjälplös för  
hon är vän  
med månen.

Humor  
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stereotyper
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Fatma

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

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

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

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

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

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

أولئك الذين يرغبون بالحصول عىل مفردات أكرث.

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

ذو لغٍة بسيطٍة، مرتابطة وسهلة التفسري.

هيغاس – املستوى الثالث:
 هذا املستوى مناسب لألشخاص الراغبني بلغٍة 

قريبٍة من لغة التحدث.

هيغاس – املستوى الرابع:
 هذا املستوى مناسب لألشخاص الراغبني بتعلم 

كلامٍت صعبٍة ولغٍة تتطلب مستوى أعىل بقليل من 
املفردات والقواعد.

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

القراءة  مستويات 
يف كتب هيغاس

مستويات القراءة يف كتب 
هيغاس

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

Har du orderfrågor?
Mejla till order@hegas.se 

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

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

I detta nummer

StoryTALK

BMX Gripen
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Alla våra  
arabiska böcker 

finns även på 
svenska



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

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

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

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

Gumman kom fram och tittade på Noora. 

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

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

وَمشدوَداً. 

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

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

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

اقرْتبَِت الَعجوُز ونَظَرْت إىل نورا.

– أنِت قَويٌِّة، قَالِت الَعُجوُز َوهَي ُتْسُك ِبذراَعي نورا. َهَذا َجيد، 
إِذْن ُيْكنِك أْن تَعَمِل ِبَجد. 

27

– 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.

ُمندِهشًة كَالَفتَاتنَي. مل يَسبْق لها أْن َسِمعْت ِبَخالها.أَْعطَاَها ُعطُوراً ونُقوَداً ذهبيَّة. كانْت نورا 
شاٌب لَِطيف. َسوَف يَُعاِملُِك كََمِلَكة، وكَهِديِة َزَواج، َسأمنَحِك بَيتاً – إِنَّني أَتساءُل اآلَن فَيام إذا كُنِت تَرَغبنَي ِبالزَواِج ِمْن اِبْني. إنَُّه 

مْن أْربَِعنَي ُغرْفَة.

AugNyhet!

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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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  

  

”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

6 7

ISBN  978-91-7543-406-3
Pris 154 kr, 60 sidor
Hegas-nivå 4  

  

ISBN  978-91-7543-409-4
Pris 154 kr, 54 sidor
Hegas-nivå 4  

  

ISBN  978-91-7543-503-9
Pris 156 kr, 54 sidor
Hegas-nivå 4  

  

ISBN  978-91-7543-506-0
Pris 156 kr, 62 sidor
Hegas-nivå 4  

  

ISBN  978-91-7543-568-8
Pris 156 kr, 60 sidor
Hegas-nivå 4  

  



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  

  

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 
nya sätt att se på varandra. 

ARBETSTIPS
Att berätta ett skämt kan fungera som 
en hörövning för barnen och det kräver 
inga omfattande förberedelser. 
 Skämt byggs upp i flera steg. Om 
barnen skrattar i slutet är det ett 
tecken 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.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 

Vem kan tävla?
Ni deltar i tävlingen som klass, oavsett om ni går i 
grundskolan, gymnasiet, SVA eller SFI. Huvudsaken 
är att ni kan dela in er i par med en svensk- och en 
arabisktalande eller tvåspråkiga elever som lär sig 
svenska eller arabiska.

Gör såhär! 
Välj en bok ur serien al-Hakawati. 
al-Hakawati är syriska folksagor med 
parallelltexter på arabiska och svenska.  

Jobba två och två
Dela in klassen i par. I varje par ska det 

antingen vara en svensk- och en arabisktalande eller 
tvåspråkiga som lär sig svenska eller arabiska. 

Läs för varandra
I paren turas ni om att läsa den syriska 

folksagan för varandra.

Skriv om slutet
I paren diskuterar ni vilken händelse det är 

som gör att huvudpersonen hamnar i knipa. Tänk 
om huvudpersonen hade gjort på ett annat sätt? 
Hur slutar sagan då?

Var författare och illustratörer
Nu ska ni parvis vara författare! Skriv om  

och illustrera sagan utifrån era diskussioner.  
Hur slutar er saga?

De nya sluten och illustrationerna skickar  
ni till Hegas senast 31 oktober 2018.  
Glöm inte kontaktuppgifterna!

Mejl: info@hegas.se.
 Märk mejlet “Tävling al-Hakawati”

Post: Bokförlaget Hegas 
 Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg 

Vinn en klass-
uppsättning 
av valfri bok! 

1

2
3

4

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. 

Ny tävling!

Hur slutar  
sagan om ni  
bestämmer?
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Hodja tyckte att hon hade rätt i det. Han gick ut i 
trädgården. Där ställde han sig på knä för att be.

– Gud, jag behöver pengar. Ge mig hundra guldmynt 
för alla de år som jag jobbat för dig!

Det där hörde grannen. Nu såg han sin chans att driva 
med Hodja. Han hämtade en säck med guldmynt och 
slängde över muren. Hodja såg hur säcken kom  
flygande och landade framför honom. Det är klart att 
han blev förvånad. Men han tog säcken och gick in till 
sin fru.

– Se här! sa han. Jag är verkligen en helig man. Och 
nu har jag fått betalt för det!

ٌة يف ذلك. خرَج إىل الحديقة، وُهناَك ركَع  اعتقَد ُجَحا بأنَّها ُمحقَّ
عىل ُركبتَيْه ليدعْو الله. 

– يا إلهي، إنَّ بحاجٍة إىل املال. أعِطِنْي مائًة مَن النقوِد الذهبيَِّة 
عْن كُلِّ تلَك السننِي التي عملُت بها مْن أجلْك!

اُر ُدعاَء ُجَحا. حانِت اآلْن الُفرصُة لينتقَم مْن ُجَحا.  سمَع الجَّ
أحرَض كيساً مليئاً بالنقوِد الذهبيَِّة ورماُه مْن فوِق الجدار. 

شاهد ُجَحا كيف طاَر الكيُس وَسَقَط أَماَمه. اندهَش ُجَحا مْن 
هذا. لكنَُّه أخَذ الكيَس وانطلَق إىل زوجِته. 

اً رجٌل ُمبارك. ولقد َحصلُْت عىل  – أتريَن هذا! قاَل ُجَحا. أنا حقَّ
بَب. املاِل لهذا السَّ
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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: Carina Gabrielsson Edling
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  
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– 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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Att läsa sin första 
skönlitterära bok 
på engelska
Det finns något alldeles särskilt med att ta sin 
nyvunna språkkunskap från lärobok till att läsa 
sin första skönlitterära bok. 

Att läsa en hel bok på ett nytt 
språk, att förstå sammanhang 
och övergripande handling – 
även om du kanske inte förstår 
varje enskilt ord – öppnar upp 
för nya världar och väcker läs-
lust och en hunger för mer. Det 
är därför viktigt att det finns ett 
utbud och en möjlighet att hitta 
en bok med ett ämne och en 
nivå som passar läsaren. 
 Är ett barn intresserad och 
känner läslust är denne mer 
överseende om hen stöter på ett 
okänt ord eller begrepp. 

Genom att se nya ord i ett 
sammanhang blir det lättare 
att förstå dem och därmed ökar 
möjligheten för att bredda sitt 
ordförråd. 

Karaktärer eleven tycker om
Även bekanta karaktärer kan 
hjälpa läsningen och fungera 
som en motivator för eleven.
 Serien om Pig handlar om den 
otursförföljde Peter Ian Green 
som fått det charmiga smek-
namnet Pig – ett namn som 
till och med läraren går efter! 

ARBETSTIPS
Uppgifter som förstärker  
läsförståelsen 
Våra Pig-arbetsböcker innehåller 
arbetsblad för kopiering till tre 
Pig-böcker/per arbetsbok samt 
infogad lärarhandledning.  
I varje Set ingår alltså sex böcker 
och två arbetsböcker. 

Arbetsböckerna passar utmärkt 
att ha tillgängliga i klass-
rummet för elever som vill ha 
eller behöver extrauppgifter i 
engelska som känns roliga och 
motiverande att arbeta med. 
Givetvis kan man arbeta med 
böckerna och arbetshäftena i 
helklass också! 

Uppgifterna är utformade för 
att bättra läsförståelsen och 
uppmuntrar skrivande och vän-
der sig till eleven på ett direkt 
och humoristiskt sätt. 

12
Copyright ©Ransom Publishing 2014

WORKSHEET 4: What Were They Thinking?

PIG and the Ice-cream Cake

Mum says:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

What did I think when Pig told me hisdad had promised to come to the party?

What did Gran think?

What did Raj’s mum think?

What was his dad thinking
when he promised to
come?

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

PIG_S2_WKBK1_FOR REPRO_Layout 1  20/01/2014  09:11  Page 12
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PIG and the Ice-cream Cake

FRIDAY

One piece of bread for breakfast – walked to school. Taught four lessons of Maths – allmultiplication. Dinnertime – ate a cheese sandwich and marked books. Two more classesof Maths (division). Evening – I painted a wall at home (white) and watched it dry.

SATURDAY:

SUNDAY:

MONDAY:

Copyright ©Ransom Publishing 2014

This worksheet wants you to make up a journal for a teacher
(Mr. Oring – his first name is Brian). At school he is a boring teacher,
but at weekends he does the most amazing things in secret!

I’ve done the boring bit for you. Have fun!

Does Gran really know Johnny Depp?
Raj swears he saw them outside the

‘Slug and Lettuce’! 

WORKSHEET 5: B. Oring Diary

PIG_S2_WKBK1_FOR REPRO_Layout 1  20/01/2014  09:11  Page 13

Pig-böckerna erbjuder läsaren 
roliga vardagsberättelser som är 
lätta att ta till sig och tycka om. 
De är skrivna i dagboksform och 
passar alla som är eller har varit 
barn i en värld som ibland kan 
kännas lite för stor. 
 Det finns 18 Pig-böcker, varav 
flera även finns översatta till 
svenska, och dessutom finns 
det engelska arbetsböcker med 
uppgifter till varje bok som övar 
läsarens engelska ytterligare. 

Läsupplevelsen
Genom att läsa engelska böcker 
ofta övar läsarens upp ett flyt i 
sin läsning och man hakar inte 
upp sig lika lätt. Detta leder till 
härliga läsupplevelser! 

ISBN  978-17812-76129
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-17812-76105
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-17812-76099
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-17812-76082
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-17812-76136
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-18-4167-520-6
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-18-4167-524-4
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-17812-76112
Pris 108 kr, 52 sidor

P I G S E T  O N E  
-  WO R K B O O K 1
ISBN  978-18416-76494
Pris 315 kr, 40 sidor

P I G S E T  O N E  
-  WO R K B O O K 2
ISBN  978-18416-76685
Pris 315 kr, 40 sidor

P I G S E T  T WO  
-  WO R K B O O K 1
ISBN  978-17812-76228
Pris 315 kr, 40 sidor

P I G S E T  T WO  
-  WO R K B O O K 2
ISBN  978-17812-76235
Pris 315 kr, 40 sidor

ISBN  978-18-4167-522-0
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-18-4167-521-3
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-18-4167-523-7
Pris 108 kr, 52 sidor

ISBN  978-18-4167-618-0
Pris 108 kr, 52 sidor
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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!

Hösten 2018

Härliga höst-
nyheter! 

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hösten 2018

Härliga höst-
nyheter! 

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Beställ  
Hegas katalog,
sprängfylld av  

nya titlar!
www.hegas.se


