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En droppe midnatt av Jason ”Timbuktu” Diakité
Jason ”Timbuktu” Diakité kände sig halv under hela sin uppväxt; hälften
amerikan, hälften svensk; hälften svart, hälften vit. Han ställde sig frågan om
det fanns någon plats där han kunde känna sig hemma? I sökandet efter sina
rötter åkte Jason till den amerikanska Södern, där han insåg att mycket lite
hade förändrats sedan hans farfar gav sig därifrån för att söka ett bättre i liv. En
droppe midnatt handlar om sökandet efter en identitet och längtan efter att höra
till. Detta är en bearbetad lättläst version av boken med samma namn.

Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad
Det här är en berättelse om ”kärlek, svek och rätten att välja sitt liv”, som det
står på omslaget. Det handlar om Amar som följer med sin far på en resa till
hemlandet Kurdistan för att hälsa på släkten. Det är roligt att komma tillbaka
och träffa fastrar och kusiner men plötsligt förstår Amar det egentliga syftet
med resan. Det har beslutats utan hans vetskap att han ska gifta sig med sin
kusin Amina. Vi får höra om Amars uppror mot far och släkten, om hur han till
slut ger med sig och hur han gör allt för att komma loss från det påtvingade
äktenskapet. Det blir svåra konsekvenser som han måste leva med. Detta är en
stark berättelse om att bli bortgift – något som faktiskt drabbar även unga män.

Spring Amina & Kom igen Amina av Annelie Drewsen
Amina har kommit ensam till Sverige från Somalia. Kompisen Lina upptäcker
att Amina är bra på att springa. Nu tränar hon löpning i en klubb och det är
dags för första tävlingen.

Fångade på isen av Kirsten Ahlburg
Det har snöat och varit riktigt kallt i flera dagar. Emil och Jakob sitter inne hela
dagarna och spelar men så får de lust att gå ut i snön, ner till havet och isen.
Men isen håller inte som de trott och killarna fastnar på ett isflak som driver ut
i havet. Riktigt spännande och lättläst.
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Rösträtt för kvinnor av Sara Teleman
2018 var det 100 år sedan kvinnor och män fick rösta i kommunala val på
allmänna och lika villkor. Men det dröjde till 1921 för kvinnor att få rösta till
Sveriges riksdag. I den här lättlästa faktaboken får vi möta kvinnorna som
kämpade för kvinnlig rösträtt i Sverige. Vi får också lära oss om viktiga
kvinnor i andra länder som kämpade för kvinnlig rösträtt för att få en historisk
bakgrund och en vidare förståelse för rösträttsrörelsen. Den här boken är lätt att
läsa, rolig och full av fakta om kvinnohjältar som kämpade för kvinnors
rättigheter. Rösträtt för kvinnor är skriven och väldigt snyggt illustrerad av
Sara Teleman. Vi tycker att den passar läsare från årskurs sex och äldre.

Nadir och ingen annan av Pär Sahlin
Nadirs familj består av hans ”bröder” Ali och Said, som är den enda familj han
har efter flykten till Sverige. De är hans bästa vänner samtidigt som han kan bli
väldigt trött på dem. Han känner att han vill något mer med sitt liv än att bara
plugga svenska och hänga i biljardhallen. Innan Nadir flydde från Syrien
tränade han simning flera dagar i veckan, men när han får ett erbjudande om att
börja simma igen vet han inte hur han ska göra. Kommer Ali och Said tycka att
det är ok att han gör något på egen hand? Vad kommer de andra i simklubben
att säga om han börjar träna med dem? En bra utgångspunkt för att kunna
diskutera hur det kan vara när man är nyanländ i ett nytt land.

Dagboken av Anneli Drewsen
Dagboken handlar om Tarek som befinner sig i Sverige i väntan på – ja att livet
ska gå vidare ungefär. Han vill lära sig svenska men han tycker det är svårt.
Han är ensam. En dag får han en dagbok av sin lärare och när han tycker att det
blir för svårt att uttrycka sig på svenska uppmuntras han att skriva på arabiska.
Boken finns även på arabiska, tigrinska, dari och somaliska.
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Pank och kär av Kerstin Lundberg Hahn
Detta är tredje boken i serien Typiskt Tobias! Tobias är alltså en lite charmig
typ som ibland virrar till det och som ofta glömmer saker. Här har han först
glömt pengar – när han vill bjuda en tjej på fika, och sen glömmer han gitarren
på väg till sin gitarrkurs. Men på kaféet får han hjälp och Tobias får själv
tillfälle att hjälpa till en annan gång, det blir lite som att ”skicka vidare”. Vi har
även bok på dari och arabiska.

Rampen av Maria Frensborg
Detta är en av de kortaste av våra lättlästa böcker bara 18 sidor. Det är trots det
lilla formatet en söt liten historia som det är lätt att tycka om. Jens gillar att åka
skateboard. En dag kommer en tjej till rampen som Jens aldrig sett där tidigare.
Han erbjuder sig att hjälpa henne och lära henne lite tricks. Men – det visar sig
att hon redan är väldigt duktig, kanske kan hon lära Jens något istället?! Vi har
även boken på dari.

Göra slut & Försök igen av Dee Phillips
Detta är två böcker som på få sidor lyckas berätta en historia. Den ena handlar
om förälskelse och att ställas inför ett svårt val, den andra om att hantera ett
jobbigt uppbrott och att anpassa sig på en ny plats. Annorlunda illustrerad och
med mycket kort text.

Två ord av Tanya Landman
Två ord är allt som behövs för att berätta en historia, säger läraren och ger
eleverna i läxa att hitta de två sorgligaste orden de vet. En berättelse som blir
dramatisk och är mycket spännande trots det lilla formatet. Texten är luftig och
boken har knappt 60 sidor.
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Belägring av Ann Jungman
Om syskonen Ivan och Varyas kamp under andra världskriget och den tyska
belägringen av Leningrad. Det finns ingen elektricitet och ingen mat, och
medan bomberna regnar över staden måste syskonen på egen hand kämpa för
sin och deras lillebror Sashas överlevnad.

Snöstormen av Sofia Nordin
Tyra, Laban och Rut lämnas ensamma i den hyrda skidstugan medan deras
pappa åker in till staden för att handla och plocka upp sin nya flickvän vid
busstationen. Men timmarna går och han kommer inte tillbaka. Det finns
nästan ingen mat i stugan och under natten går strömmen. Snön yr och packas
allt högre upp mot husväggen. Hur skulle du agerat om det handlade om
dig?
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Omarbetade klassiker
Utvandrarna av Wilhelm Moberg
Närhelst vi hör om människor på flykt av olika skäl nu i vår tid är det väl värt
att påminna om vår egen inte alltför avlägsna historia. Karl-Oskar, Kristina,
Ulrika och alla de andra lämnade Sverige för att de ville komma undan svält,
fattigdom och förföljelse. De lämnade allt för att de hoppades att livet skulle bli
bättre i Amerika. Lektionsmaterial till boken finns på LL-förlagets hemsida.

Mor gifter sig av Moa Martinsson
Det är i slutet av 1800-talet och livet är fattigt och hårt för Mia och hennes
mamma. De tvingas ständigt flytta när Albert får sparken för att han super och
slåss. Men där finns ljusglimtar. Detta är en av den svenska arbetarlitteraturens
klassiker. Genom flickan Mia skildrar Moa Martinson sin egen uppväxt bland
det fattiga folket i sekelskiftets Sverige.

Dr Jekyll och Mr Hyde av Robert Louis Stevenson
En klassisk skräckroman från 1886 om människans dubbelnatur och förmåga
till både gott och ont.

Mina drömmars stad + Barn av sin stad av Per Anders
Fogelström
Detta är en roman som utspelar sig under 1860-1880-talet på Södermalm i
Stockholm. Vi får följa den unge inflyttade Henning och hans liv och vardag i
ett smutsigt och fattigt Stockholm. Mycket hårt arbete krävdes och ändå var det
svårt att få pengarna att räcka till. Så har många det också idag.

Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf
Herr Arne är en rik präst som bor i Solberga prästgård i Bohuslän. Kistan med
silverpenningar som han äger blir hans olycka. Det här är en berättelse som
utspelar sig under 1500-talet och den är full av spöken och mördare.
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Gösta Berglings saga av Selma Lagerlöf
Det här är Selma Lagerlöfs debutbok om den försupne prästen Gösta Bergling
som känner sig misslyckad och försöker begå självmord. Han blir räddad av
Majorskan och umgås med henne och hennes kavaljerer. En fantastisk historia
från förr i tiden med äventyr i de djupa Värmlandskogarna.

Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson
Ivar Lo-Johansson räknas som en av våra främsta arbetarförfattare. Han var en
fattig statarpojke som flyttade till Stockholm och i sina böcker skildrade han
just fattiga människor och arbetare som sliter och utnyttjas. Adrian som är trött
på det tunga livet på landet vill till storstan, han vill komma framåt i livet och
lämna det gamla bakom sig.

Sida 8

