Känner du något barn som tycker att det är jobbigt att läsa?
Är det svårt att hitta lättlästa böcker som inte är barnsliga?

Lättlästa & spännande
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Legotävlingen, Fortfarande bästisar, Töntigaa Tobias och killgänget, Tobias och
månstenen, Jonte, basketliraren och J hjärtaa J är skrivna för att få den mest
motvillige läsaren att läsa ut en hel bok
läsa flera.
k och
h kkanske
k få llustt att
tt lä
De kan läsas var för sig, men tjänar på att läsas som en hel serie.
Historierna är spännande men ändå pedagogiska och behandlar ämnen
som är intressanta för barn på låg- mellanstadiet. De tar bland annat upp
kompisskap, mobbning, vikten av att lära sig läsa, att cykelhjälm inte är
så dumt, att det lönar sig att stå upp för det man tror på och att följa sina
drömmar.
Svårighetsgraden i bokserien stegras från Legotävlingen, som passar dem
som nyligen knäckt läskoden, till Tobias och månstenen, som är lite längre
och har en något mer avancerad historia.
Hitta böckerna på www.bokus.com eller www.adlibris.com
eller läs mer om dem på www.bok-bubbla.se

Legotävlingen
Text: Lena Stenbrink
Illustrationer: Anette Isberg Rozijn
Legotävlingen är riktad till dem som just har
knäckt läskoden, men behöver få flyt i läsningen.
Det är en bok om att drömmar kan gå i uppfyllelse bara man kämpar tillräckligt mycket,
till exempel genom att lära sig läsa.
Boken handlar om Jonte, som går i tvåan men
inte kan läsa. Däremot är han väldigt duktig på
att bygga med lego. Hans högsta dröm är att åka
till Legoland.
När en tävling startar i skolan måste Jonte helt
p
enkelt vinna, för första pris
är en resa till Legoland. Men det finns
Jag
ag vill ha en bok som är
en hake, för att
vinna behöver
om Legotävlingen! “
som
han kunna läsa …
Nina 8 år

“

ISBN: 91-7130-696-X

Fortfarande bästisar
Text: Lena Stenbrink
Illustrationer: Anette Isberg Rozijn

ISBN: 91-7130-895-4 / 978-91-7130-895-5

Fortfarande bästisar är riktad till dem som
har knäckt läskoden och behöver en lättläst
bok att fortsätta med.
Det är en bok om att alla kan få nya vänner,
men att man ibland måste anstränga sig lite
själv för att inte vara ensam.
Boken handlar om hur det går för Jonte när
hans bästa kompis flyttar till en annan stad.
Jonte blir helt ensam för han tänker absolut inte tränga sig på de andra om inte de
vill vara med honom. Han ägnar rasterna
åt att bygga med lego och att sitta i klätterträdet och vänta på att tiden ska gå.
Det är då Jennifer börjar i Jontes klass …

Töntiga Tobias och killgänget
Text: Lena Stenbrink
Illustrationer: Tor Jäger
Töntiga Tobias och killgänget är riktad till dem
som har kommit igång med sin läsning och
behöver något spännande, inte alltför svårt,
att läsa.
Det är en bok om att våga stå för det du tror på
även om andra tycker att det är löjligt och att
inte acceptera att andra är dumma emot dig.
Det är också en bok om att komma till en ny
klass och inte känna någon.
Första dagen känns det lite otäckt, men också
lite spännande. Tobbe hoppas att han ska få
många nya kompisar.
Han får sitta bredvid Micke, som har ett eget
killgäng. I början går allt bra, men efter ett tag
förstår Tobbe att inte Micke kommer att bli
hans vän. Snarare tvärt om …

ISBN: 978-91-7351-142-1

Tobias och månstenen
Text: Lena Stenbrink
Illustrationer: Tor Jäger
Illustration
Tobias och månstenen
m
är lite längre än de tidigare böcke
böckerna, men fortfarande lättläst. Det
är en bok om
o vänskap, äventyr och om vad
som är viktigt
vikt när det verkligen gäller.
På sommar
sommarlovet blir Tobbe och hans kompis
Jojje vänne
vänner med en gammal astronaut, som
Knas-Klas. Han får också komma till
kallas Knas
deras klass och berätta och även följa med på
till Roddartorpet.
klassens lägerskola
lä

ISBN: 9789
ISBN
9789-132153990
132153990

Lägerskola är toppen, men när Micke lurar
Lägerskolan
med Tobbe ut i skogen för att leta efter den
gamle döde torparen, förändras allt.
Vad gör man
m till exempel när marken försvinner un
under fötterna på en, eller när något
otäckt
tä kt ylar
l i månskenet …

Två helt nya böcker!
Jonte, basketliraren och J hjärta J fortsätter där Fortfarande bästisar slutar
både vad gäller innehåll och språk. Båda är illustrerade av Tor Jäger och
ges ut på B Wahlströms förlag.

BASKETLIRAREN

Lena Stenbrink

Lena Stenbrink

Lena Stenbrink
Lena Stenbrink

J hjärta J, handlar om Jonte,
hans
kompisar Jennifer och
h
Fredde
och om kärlek och
F
svartsjuka.
sv
ISBN:
978-91-32-15420-1
IS

J J
IKjSUB
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Jonte , BASKETLIRAREN

Jonte

Jonte,
basketliraren, handlar om
Jo
när
n Jonte börjar spela basket,
men
m också om Jontes kompisar
och
o familj.
ISBN:
978-91-32-15626-7
IS

Vad
dä
är d
det som gör böckerna lättlästa?
Samtliga böcker är skrivna med ett okomplicerat språk utan alltför
krångliga meningar och för svåra ord. De berättas i dramatiskt presens,
vilket gör det lätt att komma in i
handlingen och ökar viljan att läsa
handl
vidare. Handlingen är spännande
vidar
rak. Sidohistorier och miljö- och
och ra
personbeskrivningar hålls till ett
perso
minimum.
minim

Uppslag ur Legotävlingen

I slutet på tre av böckerna finns även
en sida med fakta om mobbning, om
rymden repektive om basketboll.

Styckeformatering, radlängd, punktStyck
storlek och bildplacering är speciellt
storle
anpassade för att skapa förförståelse
anpas
böckerna så lättlästa som
och göra
g
möjligt.
möjlig
Kontakta mig via mejl eller telefon:
kontakt@bok-bubbla.se 073-759 55 01
eller gå in på www.bok-bubbla.se
för att läsa mer om böckerna.
MVH Lena Stenbrink

Lena & Lena marknadskommunikation, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
www.bok-bubbla.se www.lenaolena.se

