Kurran och Pigans vinteräventyr av Lisa Moroni
Det här är den andra boken om Pigan och Kurran, två små förmänskligade varelser.
Lisa Moroni är dotter till barnboksförfattaren och illustratören Eva Eriksson och
minst lika begåvad som sin mamma! Bilderna är rent magiska i den här ljuvliga
boken om de två vännerna som går vilse i ett sagolikt vinterlandskap! Med tanke på
våra skånska vintrar får de oss verkligen att drömma oss bort till en riktig
vargavinter. Läs också Kurrans skatt! / Evelina
Det magiska stoftet av Stefan Casta och Marcus Gunnar Pettersson
En av mina favoriter bland de barnboksillustratörer som kommit fram de senaste
åren är Marcus Gunnar Petterson. Han ritar oftast livfulla, personliga barn med
mycket rörelse i bilden. I den här boken tar han sig an en fantasysaga av Stefan
Casta. Svingel och hennes folk bor i Aftonlandet, en magisk plats långt inne i
skogen. Svingels mamma var byns ledare, men vem ska nu ta över när hon är död?
Byn hotas dessutom av märkliga figurer med farliga grävskopor… Man anar en
allegori om skogsskövling och naturförstöring. Men Casta och Pettersson skriver
ingen på näsan, utan det här är helt enkelt ett spännande och annorlunda äventyr för
den mer vana läsaren från ca fem år. / Andrea

Den stora boken om Igelkotten och Mullvaden av Anna Höglund & Gunnar
Lundkvist
Äntligen får vi träffa på de två omaka vännerna Igelkotten och Mullvaden igen. Nu i
en ny samlad utgåva med alla de fyra böckerna om dem. Böckerna om Igelkotten
och Mullvaden skrevs för tjugo år sedan och igenkänningsfaktorn i dem lockar
omväxlande till skratt och uttryck av förfäran. Anna Höglund är en av mina
favoritillustratörer och barnboksförfattare. Ingen lyckas som hon att återge
allmänmänskliga och komplexa känslor i berättelser om igelkottar och mullvader,
kaniner eller gulliga nallar. / Evelina
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Lejoparden av Björn Bergenholtz
Huvudpersonen i den här boken är en liten ”lejopard”, vars pappa är ett lejon och
mamma leopard. Den lilla lejoparden bor på Afrikas savann och är väldigt sällsynt.
Så sällsynt att han först blir väldigt utstött och sedan får väldigt mycket
uppmärksamhet. Den här bilderboken skiljer sig åt från de flesta andra bilderböcker
som ges ut idag, dels genom att den har dubbelt antal sidor, dels genom berättelsens
tidlöshet och enkla budskap: ”Var snäll! Det är det viktigaste av allt.” Följ med på en
sällsynt bilderboksresa, som trots sitt enkla budskap går att läsa och förstå på många
plan. / Evelina

Rio och jakten på tiokompisarna av Hue Huynh
Den här bilderboken bjuder på något så ovanligt som ett matteäventyr. I
Sifferstaden finns en kung och en drottning som har tio barn. Barnen kallas för
tiokompisarna, som också är ett begrepp som man använder i
matematikundervisningen idag. I Sifferstaden finns även en otäck professor vid
namn Minus. Han fångar alla tiokompisarna för att han vill göra matematiska
experiment. Som tur är rymmer boken också en modig liten pojke, som heter Rio.
Rio ger sig ut i världen för att hämta hem tiokompisarna, som Minus gömt lite här
och var. Läsaren får följa med på en fantastiskt vacker bildresa, där det går att räkna
djur, blommor, luftballonger och mycket mer i nästan all oändlighet. / Evelina

Räven och tomten av Astrid Lindgren och Eva Eriksson
Nya bilder till en berättelse från Astrid Lindgren är såklart en stor händelse och Eva
Erikssons fantastiska illustrationer gör detta till ett mindre mästerverk. Den
hungriga räven stryker kring gården på jakt efter en höna men stoppas av
hustomten, allt medan barnen leker kring granen inne i stugan. Lyckligt slut för alla
och magisk julstämning gör detta till måste-läsning i december! / Andrea

Vem ser Dim? av Maria Nilsson Thore
Dim är den allra minsta varelsen i skogen. Han vill så gärna bli sedd av de stora som
kommer vandrande med svampkorgar och stövlar, men han är så liten att ingen
lägger märke till honom trots allt han hittar på. Snart ger han upp. Maria Nilsson
Thores skog är en modern variant av Elsa Beskows Pelle i blåbärsskogen, trots att
deras stilar är helt olika. Det är en helt fantastisk värld som tornar upp sig bland
svampar och granris när man är så liten som Dim! / Andrea

Dumma teckning! av Johanna Thydell och Emma Adbåge
Det är inte lätt att vara lillasyster. Mint vill rita lika bra som storebror, helst bättre,
men det blir inte alls som hon tänkt sig. Teckningen blir skrynkligare och
skrynkligare av allt suddande och Mints ansiktsfärg blir rödare och rödare av ilska.
En underbar historia om två syskon och en skaparkris! / Andrea
Sagan om den underbara familjen Kanin och farbror Elände av Jonna
Björnstjerna
Äntligen har en ny saga om den underbara familjen Kanin kommit! De här
böckerna älskas av alla orädda förskolebarn som uppskattar goda mysrysare. I denna
senaste bok är det farbror Elände som ställer till det i sagoskogen. Det verkar som
om han är med på bilderna av varenda olycka som går att läsa om i dagstidningen.
Så honom ska man akta sig för! Om det blir familjen väl varse, när de ger sig ut för
att plocka blåbär. Bilderna är förtrollande och spänningen stor. Missa inte de här
böckerna!

Mix jobbar av Malin Lilja
Inget är omöjligt för den lilla tjejen Mix. I den första boken som heter Mix
kör provar Mix på att köra alla möjliga fordon. I den här boken är det olika jobb
som Mix provar på. Mix jobbar är utgiven av Olika förlag som specialiserar sig på att
ge ut normbrytande barnböcker. Och Mix jobbar är inget undantag. Mix släcker
bränder och fångar bovar, allt i ett rasande tempo. Bilderna och formatet
passar utmärkt för målgruppen 2-3 år. / Evelina

Här kommer alla motorljuden! av Arne Norlin och Jonas Burman
Halvan är en välbekant figur för alla fordonsälskare. Han har närstuderat allt ifrån
brandbilar till stora färjor genom en lång rad bilderböcker. Men nu kan man äntligen
få höra alla motorljuden! Tryck på knappen och avnjut såväl motorcykelns rytande
som polisbilens siren. Med tjocka kartongsidor som håller för många läsningar och
lyssningar. / Andrea

