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Mystiska platser och olösta mysterier av Sarah Sheppard Även E-bok
Äntligen kommer Sarah Sheppard med en ny faktabok där hon denna gång
djupdyker i ämnet mystiska platser och olösta mysterier. Varje sida i boken är
full av hennes roliga och detaljrika bilder som alla nyfikna läsare kan utforska.
Författaren undersöker många olika ämnen i boken som Bermudatriangeln,
Atlantis, slukarhål, grottor, pyramider och andra spännande, men också lite
skrämmande, platser. Många av de ämnena som diskuteras i boken har myter
runt sig och det är svårt att veta säkert vad som är sant. Men författaren lyckas
på ett bra sätt blanda kända fakta med skojiga detaljer och historier som kanske
är sanna och kanske inte. I denna bok kan alla, oberoende av ålder, lära sig
något nytt. /Anna
Askninjan av Joey Comeau Även E-ljudbok
Ask-Ninjan är en tecknad serie och den första fristående delen i den nya
lättlästa serien Flippade sagor. I denna första del förvandlas den klassiska
sagan Askungen till en ny annorlunda och actionfylld version. Den börjar på
samma sätt som den kända sagan med att Askungen först förlorar sin mamma
och sedan sin pappa och blir kvar ensam med sin nya elaka styvmoder och
två styvsystrar. Men det som sticker ut är att Askungen är grym på svärdfäktning
och gärna vill kallas Ask-Ninjan. När hela familjen bjuds in till prinsens
maskeradbal ser Ask-Ninjan sin chans att få visa hur duktig hon är med sitt
svärd för prinsen, som är en känd svärdfäktare. Med lite listighet och magi
kommer till slut Ask-Ninjan till balen och där blir det ett fartfyllt möte med
prinsen. Denna serie passar alla de som gillar spännande äventyr med
mycket bilder. /Anna
Sagasagor: Stölden (Läs tillsammans) av Josefine Sundström Även E-bok
Många barn och vuxna har träffat Saga och Samir som bor på Solrosvägen
genom bilderböcker, kapitelböcker och animerade TV-filmer. Nu kommer en
ny Sagasagor-serie som kombinerar högläsningstext i gemener för vuxna och
enklare och enstaka meningar för barn i versaler. Tanken med den nya serien
Läsa tillsammans är att vuxna och barn ska turas om att läsa i böckerna. På
detta sätt är det möjligt för nybörjarläsaren att lästräna samtidigt som både barn
och vuxna får ett spännande och roligt äventyr. I denna bok händer märkliga
saker på Solrosvägen. Soptunnor är omkullvälta och Samirs gympaskor är
spårlöst försvunna. Saga och Samir löser, med hjälp av olika ledtrådar,
till slut mysteriet med stölderna. /Anna

Maryam och mormorssmålet av Minoo Shams Även E-bok
Åttaåriga Maryam kommer till Sverige från Iran. Hon ville inte komma hit, hon ville
inte lämna kvar mormor i hemlandet och hon vill absolut inte lära sig ett språk som
mormor inte kan prata! Men i den nya klassen finns Ida, och de två flickorna blir
vänner. De kan förstå varandra oavsett vilka språk de pratar och med Idas hjälp
finner sig Maryam långsamt till rätta i det nya landet. Men det är mormor som på
telefon från Iran till slut får Maryam att börja prata svenska. Det här är en varm och
empatisk bok om att komma till ett nytt sammanhang och om att hitta vänskap.
En riktig pärla som passar bra som högläsning! /Andrea
Isresan av Thomas och Anna-Clara Tidholm
Tre barn leker vid ån och råkar glida i väg på ett isflak, ut på havet, upp mot norr,
mot arktis! Här väntar ett hisnande äventyr och även stor rädsla när barnen måste
klara sig ensamma en hel lång vinter i ett kargt polarlandskap. Som tur är hittar de
ett litet hus som en gammal polarexpedition lämnat efter sig, med matkonserver och
en fantasieggande dagbok. En mystisk jättepingvin dyker också upp. När våren
kommer och isen börjar smälta är det dags att åka hem. Bilderboksmästarna
Tidholm har överträffat sig själva i denna suggestiva bok om fantasi, mod, och
vikten av att hålla ihop. Bilderna med de enorma islandskapen och norrskenet
är otroliga. En av årets bästa böcker! /Andrea

Fantastiska Frida Nilsson är tillbaka med en tidlös saga som blandar äventyr
med de stora livsfrågorna. En fullkomligt magisk högläsningsbok för barn från åtta
år och uppåt! /Andrea
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Lindormars land av Frida Nilsson Även E-bok
De två föräldralösa bröderna Sem och Immer bor
hos sin stränga fostermor där dagarna fylls av
arbete och stryk. För lek och kärlek finns ingen
plats. En dag möter de råttan Sotpäls som
erbjuder dem att följa med till Lindormars land.
Där finns den barnlösa drottning Indra som som
längtar efter en egen pojke att få skämma bort
och ta hand om. Efter lite tvekan följer
bröderna med råttan och hamnar i det underliga
landet. Drottning Indra bor i ett förfallet slott med
en mängd djur som hon förtrollat så att de kan
tala och vara hennes tjänare. Sem och Immer
stortrivs till en början. Men så småningom börjar
Sem ana att allt inte är så bra som det verkar i
Lindormars land…

Precis som Kerstin av Helena Hedlund Även E-bok
Det här är den fjärde boken om Kerstin, och böckerna om Kerstin är verkligen
ljuvlig högläsning för lågstadiebarnet. Den här boken utspelar sig i december,
och julen är i antågande. Kerstin ska närsomhelst bli storasyster, och det finns
bara två saker som Kerstin önskar sig i julklapp. Den ena är att det ska komma
snö på julafton, och den andra är att Kerstins syskon INTE ska födas på julafton.
Men vem kan infria dessa önskningar? Jultomten eller kanske Gud? Men ingen av
dem finns väl, egentligen? Kerstin grubblar och bekymrar sig, allt medan marken
förblir geggig av lera och, kanske än värre, hennes vänskap med Gunnar
ifrågasätts av omgivningen. Kan en flicka och en pojke vara bästisar, och kan
Kerstin gå på ett födelsedagskalas som Gunnar inte blivit bjuden på? /Evelina
Viggo och kärlekskaoset av Lisa Bjärbo
Viggo och kärlekskaoset är den tredje boken om Viggo och hans mamma,
pappa, lillebror Nils och bästis Malte. Numera bor Viggos mamma i Gnesta,
på promenadavstånd från Viggos pappa. Och hon har skaffat en valp! Lyckan
hade varit total, om det inte vore för det här med kärlek. Viggo funderar mycket på
hur man vet om man är kär. Kanske känns det som när han tänker på klasskamraten
Roya, som Viggo gärna hade velat bli ännu mer kompis med. Men det är ju bara
det att Malte helst vill ha Viggo för sig själv. Det här är en fin skildring av vardagslivet för åttaåriga Viggo, och utmärkt högläsning för lågstadiebarnet! /Evelina
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