Tema
Lette bøger

12 bøger

for voksne og unge som er lette at læse

Har du svært ved at læse?
På biblioteket kan du låne gode
bøger, der er skrevet så de er lette
at læse.
Mange af bøgerne kommer med
en cd, så du kan lytte til historien,
mens du læser bogen.
Bøgerne er for voksne og der er
både romaner og fag-bøger.

Bolden i græsset
af Nanna Kühle Maleskic:
Yosef er en ung flygtning fra Syrien. Han bor nu
i Danmark og lærer dansk på en sprogskole.
Engang var han en talentfuld fodboldspiller,
men han kan ikke spille mere på grund af sit
dårlige knæ.
Han elsker dog stadig fodbold.
En dag inviterer hans lærer ham med til træning
på sit fodboldhold.
Her møder han de andre spillere og ikke mindst
træneren, Hansen. Det ændrer Yousefs liv.

Flugt
af Kirsten Andersen:
Tine og Niels er nygifte. De er lykkelige.
Men en dag flygter de fra en bilulykke, og alt
bliver anderledes.
Bjarne er hjemløs. Han ser ulykken som en mulighed for at slippe væk fra landevejen.

Bortført
af Søren Nyegaard:
Amalie er blevet bortført.
Hendes veninder er ikke bekymrede - mest
sure. For hvad ligner det at at stikke af midt i
en badminton-kamp.
Men som dagene går, finder de ud af, at
Amalie virkelig er forsvundet. De er nødt til
at gøre noget.

Hvor taler du flot dansk
af Abdel Aziz Mahmoud:
En sjov bog om hvordan det er at være
muslim i Danmark. Man får lov til at tænke,
når Abdel fortæller om sit liv blandt de
gamle danskere.

Barndommens gade
af Tove Ditlevsen:
Ester bor sammen med sin far, mor og bror i
en lille lejlighed.
De er fattige og Ester drømmer om et andet
liv.
Vi følger situationer i Esters barndom, både
når hun er glad sammen med sin veninde Lisa,
og når hun er bange for manden med det
røde skæg.
En barndom på godt og ondt.

Rejsen til jordens indre
af Jules Verne:
Axel lever stille og roligt i Hamburg sammen
med sin onkel, professor Lidenbrock.
Men så en dag falder der et stykke
pergament med mystiske runer ud af en
gammel bog.
Det sender Axel og hans onkel ud på en
utrolig rejse, der fører dem langt ned i
jorden og langt tilbage i tiden.

Mig og min far
af Lise Andersen:
Lasse skal i sommerhus med sin far. Han vil
hellere være sammen med vennerne.
Men han ser ikke sin far så tit. De skal ud at
fiske. Det er fedt nok.
Men fisketuren går slet ikke efter planen.
Pludselig bliver det uvejr, og det bliver en
kamp om liv og død.

Pigen på badeværelset
af Jan Andersen:
Thomas har valgt at flytte væk og starte på
en frisk i en ny by. Han kender ikke nogen,
men har fundet sig en lejlighed og job som
kok.
Hurtigt opdager han, at han på badeværelset kan høre alt det, naboen laver på
sit badeværelse.
Heldigvis er naboen en sød pige.

Brevet fra fortiden
af Ulla Bendix:
”Hver dag og hver nat har jeg været plaget
af skyld. Dagene blev til uger, ugerne til år.
År, som måtte leves med den viden, at jeg
er morder.
En anden har afsonet min straf, men det
var mig, der skød. Det var ikke min mening.
Det skete bare. Jeg gik efter penge – ikke
efter andet. Jeg blev grebet af panik…”

Malala – et liv med tørklæde
af Matt Doeden:
I Pakistan får de fleste piger kun lidt
ud-dannelse.
Nogle mennesker mener slet ikke, at piger
skal gå i skole.
Det er blandt andet med-lemmerne af en
ekstrem islamisk gruppe kaldet Taliban.
Malala var blevet kendt for at tale for pigers
ret til at få en ud-dannelse.
Hun vidste godt at Taliban ikke brød sig om,
når nogen gik imod deres idéer. Alligevel
havde Malala aldrig forestillet sig, at
Taliban ville angribe en teen-age-pige.

Skjulte fejl og mangler
af Elsebeth Egholm:
Den dag Dicte fylder 40 år, sidder hun med sine
2 veninder på en café ved Århus Å.
Det er Dicte, der først hører lyden i åen lige
nedenfor, hvor de sidder. Det er også hende,
der får øje på den blå balje, der ligger og vugger
i vandet. Og det er hende, der svømmer ud og
bakser det lille, døde Moses-barn ind på land.
Opklaringen af den hjerteskærende mordgåde,
bliver historien om helt almindelige liv, hvor alt
fremstår pænt og normalt, men hvor der
samtidig viser sig ting under overfladen.
Ting man ikke kan forsikre sig imod.

Gadekampen
af Diane Tullson:
Daniel og Nick er gode venner. De har aftalt
at gå til aftenens store sports-kamp sammen, men Nicks søster er bekymret. Hun
ved, at de glemmer at tænke, når de får lidt
at drikke. Hun har også hørt, at der måske
bliver uroligheder.
Men Daniel mener ikke, der bliver problemer. Hans far er betjent og har fortalt, at der
bliver masser af politi på gaden. Men Daniel
og Nick glemmer at tænke sig om og havner
midt i de værste gade-kampe.
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