♥0-6 ÅR

VINTER
LÄSTIPS
BOKEN

Den underliga julklappen av Josefine Sundström Även E-bok
I denna mysiga och stämningsfulla vardagsberättelse får läsaren träffa
Saga när hon ska fira julafton hos sin morfar. Innan jultomten kan komma
är det mycket som måste fixas. Såklart måste de sista julbestyren göras och
Saga hjälper morfar att klä granen. Men mitt i alla förberedelser blir det plötsligt
dramatiskt när kusinerna har hamnat i en snödriva med bilen. Morfar måste ut med
traktorn Skrället för att få upp dem igen. När alla till slut nått fram till morfars hus kan
julen äntligen börja på riktigt och Saga kan få reda på vad som finns i den underliga
julklappen som står under granen.
Denna bilderbok är det perfekta sättet för alla som längtar efter julen att komma i
rätt julstämning. För den som gillar bilderboken finns det även kapitelböcker med
Saga som är perfekta att högläsa för barn från ca 4 år. /Anna
Pusseldeckaren Pierre och det magiska Himmelsslottet
av Hiro Kamigako
I senaste delen i bokserien om Pusseldeckaren Pierre får läsaren, precis som tidigare,
vara med och lösa gåtor och uppdrag. Denna gång är det karneval i Kanalstaden
och Pierre och kamraten Carmen är på plats för att se det värdefulla Labyrintägget.
Men någon försöker stjäla det dyrbara ägget och detektivduon måste nå fram till
ägget först. I denna detaljrika och fantasifulla bilderbok gäller det att ta sig fram i
labyrinter och hitta gömda föremål på varje sida. Här gäller det att vara skarpsynt
för att klara utmaningarna och komma fram till målet först. /Anna
Måndagsmonstret av Linn Bursell Även E-bok
Måndagsmonstret är en enkel kapitelbok för de yngre. Boken följer femåriga Dalia
i en vecka på sin nya förskola. Allt är nytt på förskolan och Dalia saknar sina
gamla kompisar och vill inte gå till förskolan. Hon önskar att något skulle hända så
hon slapp gå ditt. På måndag morgon vaknar Daila och ser att folk flyr i panik på
gatan nedanför lägenheten. Dalia vet precis vilket monster som är utanför fönstret.
Det är Måndagsmonstret och kanske, kanske kan monstret göra att hon slipper
förskolan. Men Dalia lyckas, med sin pappas hjälp, att skrämma iväg monstret och
de kan till slut ta sig till förskolan.
Måndagsmonstret är bara början på raden med konstiga varelser som Dalia och
hennes pappa kommer möta under veckan. Det blir en fartfylld vecka och ju fler
hinder de överkommer tillsammans desto lättare är det att ta sig till förskolan. Att
Dalia börjar bli vän med Rut och lockar in henne i sin rika fantasivärld kan också ha
med saken att göra. Denna fina högläsningsbok blandar på ett underhållande sätt
fantasi och lek med vardagsdramatik. /Anna

ABC-huset av Fia Eliasson
I denna finurliga och roliga bok får vi följa med till Alfabetsvägen 1 och till
huset där varje lägenhet och familj har en egen bokstav. Det finns mycket att
upptäcka i boken och det blir en jakt på stora och små bokstäver samt olika ord.
På ett lekfullt sätt får såväl små som stora barn chans att utforska bokstävernas
olika ljud och utseenden. Den rimmande och finurliga texten tillsammans med
de färgglada bilderna gör det svårt att inte bli glad av att läsa denna pärla
bland ABC-böcker. /Anna
Nu blir det jul, Pytte av Ingrid Flygare Även E-bok
Äntligen kommer det en ny härlig bok om mångas favorithäst Pytte! Snart är det
jul men stallägaren har varit så upptagen på jobbet att hon inte hunnit julpynta
stallet. Ska det inte bli jul i år? Pytte bestämmer sig för att själv fixa magisk
julstämning. Men han får lite hjälp av någon – leta i bilderna och se om ni
kan upptäcka vem den lille medhjälparen är. /Andrea
Kom natten kom dagen av Åsa Lind och Emma Virke
Missa inte den här väldigt speciella och fina bilderboken som var augustnominerad
i år. Det är en slags dragspelsbok, där man kan läsa historien på sju uppslag,
eller veckla ut dem till en över två meter lång sammanhängande bild. Berättelsen
handlar först om vad händer på dagen, en flickas lek i ett sommarljuvligt
skärgårdslandskap där glädjen grumlas av att hon är för liten för att följa med
de större barnen som simmar ut till bryggan. Sedan vänder man på det hela och
läser om nattens äventyr i drömmarnas värld. En hyllning till fantasin i både text,
bilder och form! /Andrea
Sonja och skilsmössan av Måns Gahrton och Johan Unenge Även E-bok
Sonjas föräldrar har nyligen separerat och Sonja försöker finna sig till rätta i den
nya vardagen med två olika hem. Pappa hittar sin gamla favoritmössa och ger
den till Sonja som älskar den. Men det gör inte mamma! Hon köper en ny mössa
till Sonja istället. Nu försöker Sonja hålla reda på att ha pappamössan på pappas
vecka och mammamössan på mammas vecka…
Det här en vardaglig och sympatisk bilderbok om hur lätt det kan bli fel trots att alla
menar väl. Som tur är ordnar det sig på slutet med kloka föräldrar som vill Sonjas
bästa. /Andrea

Bibbi sparkar boll av Ingrid Olsson och Charlotta Ramel
Bibbi sparkar boll är den tredje boken om Bibbi,
hennes mamma, mormor och så mormors hund,
Lasse. Böckerna riktar sig till två-, treåringar och
bjuder på hög igenkänning och vardaglig dramatik,
fast med en twist.
Att Bibbi är ett kaxigt och egensinnigt litet barn,
kan läsaren ana i de fantastiska illustrationerna.
Det ryms mycket handling i dynamiken mellan
text och bild. Serien om Bibbi har tagit en självklar
plats som ny favorit bland bilderböckerna för de
allra minsta. /Evelina
Ninna och dumma mamma av Matilda Ruta Även E-bok
Ninnas mamma har fått nytt jobb, lagom till jullovet. Och trots att de ska på
semester så ringer mammas mobil, och mamma blir irriterad av minsta lilla orsak.
Och minsta lilla orsak kanske är en sådan sak som att Ninna önskar sig en hundvalp
i sexårspresent. Mer än någonting annat faktiskt! Ninna och dumma mamma har
förutom helt magiska illustrationer också en hög igenkänningsfaktor, både för en
stressad vuxen och ett hundönskande barn. /Evelina
Berit ljuger av Annika Hedin Även E-bok
Berit älskar Mona, som går i samma dagisgrupp som Berit. Berit blir alldeles varm
i magen, varje gång hon ser Mona. Men Mona älskar bara marsvin och ritar
bilder av dem dagarna i ända. För att få Monas uppmärksamhet ”råkar” Berit
berätta att hon ska få ett marsvin. Och nu vill Mona komma hem till Berit. Varje
dag vill hon det, men hur ska det gå, när hon upptäcker att Berit inte har något
marsvin? Det här är andra boken om Berit, och den är lika bra, om inte bättre,
än föregångaren Berit älskar Russin. /Evelina
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