Alla tre på förskolan: Pekbok av Maria Nilsson Thore
Ester, Valle och Idde går på förskolan Ärtan och har tidigare varit med i en hel
rad med böcker som utspelar sig på förskolan. Men detta är den första som
kommer som pekbok och i hård kartong. Boken börjar med att Esters gosedjur
Muskot är borta och måste hittas. De olika rummen på förskolan måste
utforskas och till slut måste barnen gå ut och leta efter gosedjuret.
Igenkänningsfaktorn är hög och illustrationerna med alla smådetaljer passar
perfekt för den lilla läsaren. Precis som det ska vara i pekböcker finns det
mycket att peka på och namnge i boken. För den riktigt uppmärksamme går det
genom bilderna även att upptäcka gosedjuret Muskot före Ester. / Anna
Bibi äter smörgås av Ingrid Olsson och Charlotte Ramel
Möt lilla Bibbi, Bibbis mormor och mormors glada lilla hund Lasse. Lasse vill ha
Bibbis saker och Bibbis smörgås. Men det får han inte! I spralliga, fartfyllda
bilder får vi följa händelseförloppet när hunden är ute efter det som bara tillhör
den bestämda Bibbi. En liten pärla! / Andrea
Syster Plus och Doktor Minus av Lotta Geffenblad
Åh, vad jag tycker om Lotta Geffenblads bilder! Syster Plus och Doktor Minus är
en berättelse skapad för UR-programmet Tripp, Trapp, Träd och den ges nu ut i
bokform. De två huvudpersonerna, Syster Plus och doktor Minus, måste jobba.
Det är många som behöver deras hjälp: Nalle har ont i magen, Krokodilen har
bitit av sin svans och Racerbilen har tappat sina hjul. Tur att plåster hjälper till
allt! Men plötsligt så klämmer Syster sin hand och Doktor snubblar och slår
huvudet! Det kommer blod och plåstren är slut. Vad hjälper nu? / Evelina
Lilla Sommarboken: lyssna på tre böcker som någon läser högt för dig och rita
något ur dem. Lämna in häftet (finns att hämta på biblioteket) och få en egen
bok! Glad lässommar önskar vi på biblioteken!
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Odla med Omar av Carin och Stina Wirsén
Tänk att man kan peta ner ett litet frö i jorden, och att något fantastiskt så
småningom växer upp! Lille Omar är fascinerad av naturens mirakel och
undersöker vilka olika blommor och grönsaker som växer i trädgården, vad
rötter är bra för och vad humlor egentligen gör. I Carin och Stina Wirséns nya
fina faktaserie Lek och lär med brokiga finns även Räkna med Ruta där vi stiftar
bekantskap med siffrornas värld. Fler delar kommer. / Andrea
Vi odlar smultron av Sarah Vegna och Astrid Tolke
Mera odling! Barnet planterar, vattnar och plockar så småningom smultron
tillsammans med sina pappor. Det här är en enkel, varm och vardagsnära
historia som även ger lite tips på hur man själv kan odla inomhus. Läs även Vi
bakar bullar och Vi tvättar bilen av samma upphovspersoner. / Andrea
Vi går på babymålning av Moa Eriksson Sandberg
Ny bok med favoriterna Molly, Ringo och Lolli. Barnen har tidigare varit på
babydisco och babysimning och nu är det dags för babymålning. Det ritas,
målas, blandas med färger och det blir väldigt, väldigt kladdigt. Detta är en
perfekt bok för de minsta som börjar bli för stora för de enklaste pekböckerna
och kan följa med i en enkel handling. Samtidigt så är boken i hård kartong så
den håller för att undersökas närmare av små händer. / Anna
Bruno åker buss av Anna Ribbing
Första delen i en ny pekboksserie om Bruno. I den första delen ska Bruno åka
buss med sin pappa till farmor och farfar. Innan de ska gå av bussen ska Bruno
få trycka på stopknappen. Bruno älskar att trycka på knappen så att det låter
pling. Han väntar ivrigt på när han ska få trycka. Får han trycka nu? Nej inte än,
säger pappa. Men nu då? Snart! Igenkänningen är hög för både barn och vuxna
i denna bok som bygger på enkel vardagsdramatik. I nästa bok som kommer till
hösten ska Bruno åka pulka. / Anna

En sur citron av Emma Virke
Med finurlig uppfinningsrikedom lyckas Emma Virke skapa riktigt röj i
fruktkorgen i den här småbarnsboken. Det är underhållande läsning för alla
åldrar, när bokens många olika frukter gör sitt bästa för att muntra upp den sura
citronen. Får apelsinen låna läsarens fingrar, kan hen både dansa och steppa.
Bananen visar sig kunna trumma riktigt bra. Läsaren känner igen tekniken med
utskurna hål i boksidorna från pekboksfavoriten Toto Tittut, av samma
författare. Läs, lek och fnissa tillsammans med småttingen! /Evelina
Bebbe och fina kroppen av Mervi Lindman
Det här är den tredje boken om charmiga Bebbe och i denna bok upptäcker
Bebbe hela kroppen från tår till öron. Mervi Lindmans illustrationer är komiska
och träffsäkra. Den unga läsaren får bekräftat hur fantastisk kroppen är,
samtidigt som hen får ord för många av kroppens alla delar. / Evelina
Före och efter av Jean Jullien
Boken består av en rad olika före och efter bilder. På ett lekfullt sätt utforskar
författaren orsakssamband och resultatet är både roligt och klurigt. I boken får
läsaren se före och efter bebisen föds, före och efter en dag på stranden och
före och efter katten tvättar sig och före och efter frisörbesöket. Ibland
överraskas läsaren när det efter uppslagen med före och efter även är en bild på
”långt efter” frisörbesöket. Författaren leker också med bokens form när
bergådalbanefärden inte bara har en före och efter bild utan får ett utvikbart
uppslag där läsaren även får se "under tiden". Detta är verkligen en humoristisk
bok som är lika rolig för den vuxna läsaren som för barnet. / Anna
Mollan och mormor av Lena Andersson
Lena Anderssons älskade böcker om Mollan och hennes mormor kommer
här som hård kartongbok i efterlängtad nyutgivning. Böckerna beskriver med
bild och få ord ett varmt förhållande mellan en mormor och hennes barnbarn,
Mollan. Det här är böcker som tål att läsas om och om igen! / Evelina

