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Upphittaren
Författare: Anna Dunér
Illustratör: Lena Sjöberg
Nivå 2
Ca 60 sidor
Inbunden
Utkommer: 20 januari
ISBN: 978-91-89149-19-9
        ISBN: 978-91-88993-25-0

Tappat och glömt
På marken låg så mycket tappat och glömt. Busskort, burkar, vantar och påsar. Per tog hand om 
allt. Han såg det som sin uppgift att låta saker komma tillrätta. Per var en upphittare. 

En gång i tiden hade Per haft en annan uppgift. Han hade haft ett jobb, som rivningsarbetare. 
Per kunde sakna det livet. Jobbet och kollegorna. Men det fanns också annat från förr som han 
saknade, relationer han tvingats ge upp. Relationer är svårare att få rätt på, än tappade busskort. 
Men en dag är det Per som blir hittad, av någon han länge har saknat.

Upphittaren är en vacker bok om att skapa mening i livet. Vad händer när människor tappar bort 
varandra? Går det att hitta fram till varandra igen? Boken är illustrerad med Lena Sjöbergs 
stämningsfulla bilder. 

Anna Dunér är bibliotekarie och författare. Hon har skrivit ett fyrtiotal 
böcker, framför allt för barn. Hennes böcker finns översatta till sex språk. 
Upphittaren är hennes första lättlästa bok för vuxna. 

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Hundkursen
Författare: Anna Hansson 
Illustratör: Erica Jacobson
Nivå 2
Ca 80 sidor
Inbunden
Utkommer: 17 februari
ISBN: 978-91-89149-10-6
        ISBN: 978-91-88993-27-4

Kärlek på kurs
Emma är trött på det mesta. Hon är trött på sin lägenhet och hon är trött på sitt jobb. Mest av 
allt är hon trött på att vara singel. Men kanske letar hon bara efter kärlek på fel ställen? 
Säg någon du tycker är snygg! säger Emmas kompis Tess. Emma funderar. Det skulle vara 
killen i kassan på Hemköp då. Hasse. 

Tess och Emma får veta att Hasse ska gå en hundkurs med sin valp. Kanske kan Emma anmäla 
sig till samma? Men då måste hon ha en valp – och den enda hunden hon känner är mammans 
fyraåriga pudel. Emma vågar sig på en oskyldig lögn och anmäler sig till kursen. Snart växer 
Emmas känslor. Bara inte för den hon trodde …

Hundkursen är en bok om att våga både söka och finna kärlek och lycka i oväntade 
sammanhang – och i oväntade personer. Boken är illustrerad av Erica Jacobssons livfulla bilder. 

Anna Hansson är författare och lärare med stor erfarenhet av elever i 
behov av lättläst. Sedan 2015 skriver hon böcker på heltid 
– både barnböcker, lästräningsböcker och lättlästa böcker för vuxna. 
Anna Hansson fick 2019 Lärkanpriset för sina böcker för nybörjarläsare. 

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Foto: Sara Backlund

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Hitta hem
Författare: Marie Albertsson
Illustratör: Annika Carlsson
Nivå 2
Ca 60 sidor
Inbunden
Utkommer: 10 mars
ISBN: 978-91-89149-11-3
        ISBN: 978-91-88993-28-1

Flytta bort och hitta hem
Mårten har haft samma adress i hela sitt liv. Blåsippevägen 10. Där har han bott med mamma, 
pappa och lillasyster Meja. Nu är Mårten 25 år och ska flytta hemifrån, till en gruppbostad. Mårten 
ser fram emot flytten. Men redan första kvällen i nya lägenheten känns allt konstigt. Han har sin 
vanliga säng, sin vanliga kudde och sitt vanliga täcke. Ändå känns allt så annorlunda och fel. 

Visst finns det bra saker med gruppbostaden. Som Sofie. När Mårten är med henne känns det 
lite mer som hemma. Men när lillasyster Meja en dag har varit och hälsat på drabbas Mårten av 
en stark hemlängtan. Ska Meja få gå hem till mamma och pappa nu? Det är orättvist. Han måste 
springa efter Meja. Han kan inte vara kvar en minut till.  

Hitta hem är en bok att lämna sin trygga plats och till slut landa i en ny, och om styrkan i att 
kunna kalla flera platser för hemma. 

Marie Albertsson är författare och teaterlärare på Värnamo folkhögskola 
för personer med intellektuell funktionsvariation. Hon är även konstnärlig 
ledare för Kulturföreningen Sticket. 

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Upptäck naturen!
Författare: Josefin Olevik  
Fotograf: Sara Mac Key 
Formgivare: Kristin Lidström 
Nivå 2 
Ca 80 sidor 
Inbunden 
Utkommer: 22 mars 
ISBN: 978-91-89149-17-5
        ISBN: 978-91-88993-29-8

Lär känna skogen
Vi mår bra av att vara ute! Forskare säger att vi blir friskare och mår bättre av att vara i 
naturen. Den ger oss det vi behöver, oavsett om det är tystnad och lugn eller spännande 
äventyr. Lyxigt då att Sveriges yta består av 70 procent skog och att det finns fler än 5 000 
naturreservat – öppna för alla att besöka. De flesta har tydligt markerade leder och i många 
finns elljusspår och spår lämpliga för rullstol. 

Upptäck naturen! ger dig som är nyfi ken men ovan vid skogen konkreta tips på hur du ska klä 
dig och vad du ska ta med dig i ryggsäcken. Läs om djur och växter, om hur du gör upp eld 
och bakar pinnbröd och vad du ska tänka på om du vill övernatta ute. Du lär dig att läsa av 
naturen så att du hittar, och vad du ska göra om du trots allt går vilse. Bokens många foton 
tagna av Sara Mac Key ger fint och tydligt stöd för läsningen.

Josefin Olevik är journalist och skriver för olika tidningar, främst om kultur, 
friluftsliv och samhällsfrågor. Hon har också skrivit böcker, bland annat 
den lättlästa På djupt vatten.

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Fest med förhinder
Författare: Camilla Wallqvister 
Formgivare: Emma Graves 
Nivå 3 
Ca 120 sidor 
Inbunden 
Utkommer: 19 april 
ISBN: 978-91-89149-23-6
        ISBN: 978-91-88993-31-1

Nostalgisk feelgood på landet!
Äntligen! Efter många år som hemmafru har Ingrid börjat jobba. På byns poststation ska hon 
sortera post, ta hand om paket och betala ut pension. Nu förväntas Rolf  ta hand om barnen på 
lördagarna. Och så måste han se till så att mangeln blir lagad till kalaset som de ska ha i slutet av 
maj. Då fyller Ingrid trettio år och de ska självklart ha manglade dukar.

Det här med mangeln skaver. Den enda som verkar kunna laga den är grannen som alla kallar 
Skrot-Sven. En man vars trädgård mest liknar ett skrotupplag. Rolf  förstår sig inte på honom. 
Hur kan han stå ut med röran?! I åratal har Rolf  försökt få honom att städa och snygga till.
Ska Rolf  verkligen behöva be Skrot-Sven om hjälp? 

Fest med förhinder är en varm skildring av landsbygden under svenskt 60-tal, full av tidsmarkörer 
för äldre läsare att känna igen sig i, och för andra att upptäcka. Vi följer ömsom Ingrid i sin 
frigörelse från hemmet, ömsom Rolf  i sin insikt om vad det innebär att ta hand om ett hem. 

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Foto: Albin Hovlin

Camilla Wallqvister är författare och lärare på folkhögskola, uppskattad 
för sina skildringar av den svenska landsbygdens glädjeämnen och bekymmer. 
Fest med förhinder är Wallqvisters femte lättlästa feelgoodbok.

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Städa och fixa
Författare: Estrid Holm 
Illustratör: Lotta Kühlhorn 
Formgivare: Lotta Kühlhorn 
Nivå 3 
Ca 70 sidor 
Inbunden 
Utkommer: 27 april 
ISBN: 978-91-89149-21-2
        ISBN: 978-91-88993-30-4

Hitta städlusten!
Känslan av nystädat är svårslagen! Men ibland kan vägen dit kännas oändligt lång. 
När diskberget tornar upp sig och dammråttorna trängs kan det vara svårt att veta i 
vilken ände man ska börja. 

I Städa och fixa delar Estrid Holm och Lotta Kühlhorn med sig av smarta råd och tips 
om utrustning, rutiner och teknik som gör att städningen går både lättare och smidigare. 
Läs om veckostädning och storstädning, om hur du putsar fönster och tar bort fläckar. 
Varje moment presenteras med tydliga steg för steg-anvisningar som är lätta att följa.  

Estrid Holm har 30 års erfarenhet som producent. Hon arbetar idag som 
producent och redaktör för radio, tv och poddar. Lotta Kühlhorn är en av 
Sveriges främsta formgivare och illustratörer. Hon har bland annat givit ut 
de egna böckerna Rapport! och Kulör. Tillsammans gav de 1999 ut boken 
Städa som gavs ut i en ny utgåva 2020.

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Foto: Anna Svanberg

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se


Hundar
Författare: Helene Lumholdt  
Fotograf: Riccardo Palombo 
Formgivare: Pernilla Qvist
Nivå 1
Ca 100 sidor
Inbunden
Utkommer: 10 maj 
ISBN: 978-91-89149-18-2
        ISBN: 978-91-88993-32-8

Älskade hundar!
I Sverige finns det nästan en miljon hundar och nära 400 raser. Mycket skiljer dem åt. De ser 
olika ut, har olika temperament, favoritaktiviteter och vanor, men de är alla viktiga vänner som 
ger trygghet och kärlek till människorna de delar sina liv med. 

I boken Hundar får vi lära känna åtta olika hundar och människorna de bor hos. Möt welsh 
springer spanieln Havanna som blir lycklig av att bada, lagotton Mario som älskar att gräva men 
är rädd för mörker, blandrasen Loppan som är rätt lat och älskar att vara i stan – och andra 
hundar med helt olika personligheter och vardag. I boken varvas hundporträtten med korta 
faktatexter. Läs till exempel om olika raser, hunddagis, gatuhundar och om hundar som jobbar.
Boken är rikt illustrerad med Riccardo Palombos bilder.

Helene Lumholdt är journalist och författare som helst skriver böcker för 
personer i behov av lättläst, senast boken Nu kör vi! Träna och ha kul som 
kom ut 2021. Förutom att skriva tycker hon om att sjunga och spela piano, 
läsa böcker och att bada i havet.  

Läs mer om lättläst på ll-forlaget.se, mejla oss på ll-forlaget@mtm.se

Foto: Anna Svanberg

http://ll-forlaget.se
mailto:ll-forlaget@mtm.se



