Säg Oh av Hervé Tullet
Äntligen har det kommit en ny bok av Hervé Tullet! Precis som i hans tidigare
böcker så är boken Säg Oh! färgrik, uppfinningsrik och interaktiv. I denna
ordlösa bok är det olika ljud som utforskas på ett lekfullt sätt. Författaren
uppmanar läsaren att göra olika ljud kopplat till prickarna och färgerna på
bilderna. Utifrån prickarnas storlek och färg får barnet ändra sin röst. Det blir
både långa Ooooh och höga OH och olika rytmer och toner. Fantastiskt hur
roligt det kan vara med bara prickar och färg! / Anna
Hemma hela sommaren av Elin Johansson och Ellen Ekman
Veckan före barnbidraget slog ner som en liten socialrealistisk bomb bland de
nya bilderböckerna våren 2016. Nu kommer Johansson med en ny bok om den
till synes ensamma mamman och hennes barn. Denna gång är det sommarlovet
som skildras, med lika mycket värme, fantasi och inlevelse som i förra boken.
Det blev ingen utlandssemester, men vad spelar det för roll, när man har en
mamma som i den här boken. Tillsammans ger sig mamman och barnet ut på en
campingtur på cykel och upplever vardagsnära äventyr. Johanssons båda böcker
är strålande fina hyllningar till fantasi och kreativitet! / Evelina

I huset där jag bor av Lena Sjöberg
I denna bok får läsaren chansen att titta in och se vem som gömmer sig bakom
alla dörrar i ett höghus. Bilderna är detaljrika och det finns massor i bilderna att
utforska. Det är roligt att se vilken mångfald som kan gömma sig i samma
höghus. Boken går på rim och slutar med de fina raderna:
Vi lever vägg i vägg, under ett och samma tak.
Och när jag tänker efter är detta vad jag tror:
Vi är ändå rätt så lika i huset där jag bor. /Anna

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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Hemma hos Harald Henriksson av Uje Brandelius och Clara Dackenberg
Flickan har en jättebra kompis som heter Harald Henriksson och längtar efter de
dagar hon hälsar på hos honom. Flickan och hennes mamma åker buss och
tunnelbana länge för att komma dit och medan flickans mamma städar Harald
Henrikssons hus leker barnen så det står härliga till. ”Nästa gång kanske Harald
kan komma hem till mig?” föreslår flickan men på mammans svävande svar
förstår den vuxne läsaren att det aldrig kommer att hända. En intressant och fin
bok om klasskillnader där barn och vuxna nog uppfattar handlingen på olika
sätt. Prova att läs tillsammans och se! / Andrea
Lilla läseskolan av Ewa Malmborg och Hanna Granlund
Malla ska snart börja skolan och är väldigt intresserad av bokstäver. Hennes
finurliga farmor hittar på alla möjliga roliga sätt att träna läsning på: ord på
papperslappar som sätts upp i hela köket, ord-memory, göra en egen bok med
mera. Detta är en riktigt härlig, positiv och lekfull bok som vill lyfta fram hur
roligt man kan ha det med bokstäver, ord och läsning. Perfekt för de barn som
just börjat stava och läsa! / Andrea
Barr är bäst! av Anna Bengtsson
Anna Bengtsson har tidigare gjort flera bilderböcker med myror i huvudrollerna
men då har det varit förmänskligade myror på äventyr det handlat om. Denna
gång fördjupar hon sig i myrsamhället som kollektiv, livet i den enorma stacken
och den stundtals helt galna jakten på barr, barr och ännu mera underbara
barr! En riktigt rolig bok som bjuder på både skratt och en hel del kunskaper om
myror. / Andrea
Juno och Jillis flyttar av Anna Bjelkholm och Mia Olofsson
Tar man med sig sitt badkar när man flyttar? Och soffan? Och alla gosedjuren?
Huvudpersonen Juno och hennes goseråtta, Jillis, ska flytta från sin lägenhet till
ett nytt hus långt borta. Juno måste börja på ny förskola och är orolig för att
mormor inte kommer att hitta hem till dem. Helst vill nog inte Juno flytta alls.
Men som tur är går det bra, och i den nya trädgården tycks det vimla av nya
grannkompisar som Juno kan leka med. Och i det nya rummet finns det
både gott om plats och stjärnor på väggarna. En fin bok om att flytta. / Evelina

Förvandlingen av Anna Höglund
En riddare ger sig iväg för att kämpa mot en elak jätte som förvandlar
människor till sten. Hans dotter får stanna kvar hemma, men när pappan inte
återvänder bestämmer sig flickan för att rädda honom. Det blir början på ett
farligt äventyr som visar att ibland är det den som är minst som kan vara
modigast och listigast! Anna Höglund har inspirerats av Elsa Beskows klassiska
saga Tripp, Trapp, Trull och jätten Dum-Dum (finns bl.a. i Hundra år av sagor)
och skapat en suggestiv bildvärld med mycket spänning. / Andrea
När vi blundar av Lotta Olsson och Olof Landström
En fin berättelse på rim om en liten tant som somnar framför tv:n och börjar
drömma. Läsaren får följa med till drömmarnas värld där allt är möjligt. Roliga
och tokiga drömmar blandas med den lilla tantens vardag i denna
bilderbokspärla. Drömvärlden bjuder verkligen på en värld utan gränser med
både fantasifulla växter och djur. Flodhästen som sågs i tv:n dyker upp i
drömmen och blir plötsligt en flodhäst-tiger och störst blir minst och först blir
sist. Läs denna fantastiska bok och missa inte Lotta Olsson och Olof Landströms
förra samarbete Mitt bland stjärnorna som handlar om livet och universum. /
Anna
Dom som bestämmer av Lisen Adbåge
På gården finns det två gäng. Det ena gänget bestämmer. Och det andra är det
som det förra gänget bestämmer över. Så fort det senare gänget hittar på något
kul, kommer gänget som bestämmer för att förstöra. I en avskalad och
färgstark berättelse får läsaren ta del av makt och uppror, förtryck och
revansch. Vi som bestämmer är både komisk och allvarlig och öppnar upp för
många samtal! / Evelina
Snart sover du: ett års God natt av Haddy Njie och Lisa Aisato
I denna god natt-bok möter läsaren alla årstiderna som sover och vaknar till liv.
Boken börjar med att våren sover under ett täcke av snö och drömmer om
knoppar som brister och bins jakt på blommor. Bilderna är fantastiskt vackra
och varje uppslag är som små konstverk. Bokens text är på poetisk vers och går
att sjunga också. För att lyssna på melodin och höra bokens text som sång gå in
på www.snartsoverdu.no. /Anna

