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Hur högt kan klosshuset bli?
Jakob: Ända upp till taket!
Sienna: Säkert ännu högre. Fast då 
skulle vi behöva en stege. 

Vilken är er favoritlek?
Sienna: Att leka brandman. 
Jakob: Du gillar ju påskäggsjakt också!
Sienna: Ja, fast det gör man bara en 
gång per år. Så jag väljer brandman.
Jakob: Jag tycker om att leka nästan 
allt.

Hur gamla är ni?
Sienna: Jag är fem.
Jakob: Jag med!

Varför vill du bli brandman, Sienna?
För brandmän är hjältar. Dom räddar 
folk och hjälper till när det är farligt. 
Jag tycker om att hjälpa till och jag är 
ganska modig. 
Jakob: Ja, hon är jättemodig. Hon 
räddade Erik när han var rädd och 
gömde sig inne på dagis. 

Vilket är det finaste ordet ni vet?
Sienna: Fluffigt, för det låter så fluffigt. 
Jakob: Abrakadabra!

Böckerna om er finns på många olika 
språk. Kan du prata alla de språken? 
Sienna: Nej. Men vet du vad? Jakob 
kan tigrinja. Hans pappa pratar det!
Jakob: Jag har lärt Sienna att säga hej 
och hej då på tigrinja.
Sienna: Just det! Selam är hej och ciao 
är hej då!

Foxxy intervjuar Sienna och Jakob som går på förskola. Sienna vill helst av allt bli brandman. Just nu bygger 
Sienna och Jakob ett jättehögt klosshus.
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Bokurval.

Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy
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Alla dör

Livet är ju en härlig grej, eller hur? 
Tänk alla dagar livet består av, vad 
mycket man hinner göra, se och 
uppleva. Lära sig saker och vara 
med dem man tycker om. Leka och 
busa. Men det är ju faktiskt så, att 
en dag tar det slut. En dag dör man, 
och det gör alla. Hur fungerar det med
döden egentligen? Måste man dö? 
Måste alla dö? Jo, så är det nog.

Jesper Lundqvist /Gabrielle Frödén 
Olika förlag. 38 sidor
ISBN 9789187413209

Anton och Jonatan

Nallen Anton är Jonatans allra 
bästa vän. Tillsammans är de med 
om massor av spännande äventyr, 
för Jonatan tar med Anton överallt. 
Högt upp i luften med helikopter 
och till havets botten med ubåt. 
Ibland far de runt på Jonatans röda 
cykel. Men en dag händer något 
hemskt. De möter lastbilen. Du 
måste bromsa, Jonatan!

Jostein Gaarder /Akin Düzakin 
Översättare: Kerstin Aronsson 
Kabusa Böcker. 40 sidor
ISBN 9789176590010

Bosses promenad

Bosse vaknar av solen i ansiktet 
och blir genast sugen på att gå ut. 
Vilken härlig dag det är och vad 
mycket det finns att upptäcka! Natu-
ren är full av djur, pyttesmå och lite 
större. Många av djuren vill hälsa på 
Bosse och hans katt. Sen kommer 
blåsten och regnet. Hur ska det gå 
för Bosse nu?

Jenny Wik 
Kabusa Böcker. 28 sidor
ISBN 9789176590041
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Khelibaskoro akošiba & 
gudlebokolengoro pharipa 
Dansbus & kaktrubbel

I Selma našti te sovel. Osetinela pe 
nervozno. I godi vertinela pe.
Odoleske so tajsa ka sikaven plo 
kheliba. Oj obično na ovela nervoz-
no, ama tajsa ka khelen angli sa i 
škola. Zamislin te bisterdže o koraki-
ja? Ja pale te pele tari scena?

Selma kan inte sova. I magen bubb-
lar det. I huvudet snurrar det. För 
imorgon är det dansuppvisning.
Hon brukar inte vara nervös men nu 
ska de dansa för hela skolan.
Tänk om hon glömmer stegen? 
Eller ramlar av scenen?

Ytterligare två titlar finns i serien: 
Badbomber & simhopp och Camp-
ing & kurragömma. De tre titlarna 
finns på fem romska varieteter: arli, 
kalé, kelderáš, lovara och resander-
omani.

Marin Salto /Marcus Gunnar Pettersson 
Översättare: Baki Hasan 
Olika förlag, 36 sidor
ISBN 9789187413315 

Carls billexikon

Tänk vad många olika sorters bilar 
det finns! Stora och små, alla möj-
liga färger. Bilar med kantiga och 
runda former. Och så alla special-
bilar: lastbilar, ambulanser och trak-
torer. Och bilar som bara finns på 
speciella ställen, på flygplatser eller 
i en gruva till exempel. En bil kan 
vara eller göra nästan vad som 
helst. I alla fall i fantasin.

Carl Johanson
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129695618
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Bokurval.

Läs mer och lyssna på hela intervjun på barnensbibliotek.se/Foxxy

romsk arli/
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¡Claro que sí!
Det går visst!

Siena no puede jugar a bomberos. 
Eric se ríe y dice que una chica no
puede ser bomber. Siena se enfada. 
Un día hay alguien en el vestíbulo de 
la guardería. Eric parece asustado. 
¿Quién puede ser? 

Sienna får inte vara med och leka 
brandman. Erik fnyser och säger 
att en tjej inte kan vara brandman. 
Sienna blir arg. En dag står det 
någon i hallen på förskolan. Erik ser 
nästan rädd ut. Vem kan det vara?

Dolores Costello /Lisa Moroni
Översättare: Xavier Roca
Vivlio förlag, 36 sidor
ISBN 9789186899615

Titeln finns också på: arabiska/svenska, 
somaliska/svenska, tigrinja/svenska

Doris drar

Det finns mycket som är viktigt. Att 
få leka när man vill. Att välja kläder 
man trivs i. Att de stora är rättvisa. 
Men ibland, ganska ofta, faktiskt, 
bestämmer de stora vad man ska 
göra och när man ska göra det och 
hur man ska vara. Så är det för Doris 
också. Men en dag får hon nog. 
Doris drar! 

Pija Lindenbaum 
Lilla Piratförlaget. 40 sidor
ISBN 9789187707384

Den fantastiska rufsitufsen

Alla i Eddies familj kan de mest 
fantastiska saker – sjunga vackert 
och tala flera språk. Men Eddie, hon 
kan visst ingenting? Eller? Kanske 
kan hon skaffa den finaste födelse-
dagspresent mamma någonsin fått. 
Hon har många vänner som hjälper 
henne, var och en på sitt eget spe-
ciella vis.

Beatrice Alemagna
Översättare: Elin Svahn
Rabén & Sjögren. 42 sidor
ISBN 9789129696905
.
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Den blå traktorn

Olle är sju år. Hans liv är ganska 
olikt andra barns. För Olles mamma 
bor inte hemma, utan i ett fängelse. 
Hon är där eftersom hon gjorde 
saker man inte får göra på sitt jobb. 
Det är jobbigt att hälsa på mamma 
i fängelset. Inget är som vanligt där, 
inte ens pappa. Allt blev annorlunda 
när mamma åkte, men kanske kan 
hon komma hem till jul. 

Joar Tiberg /Anna-Clara Tidholm 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116694

Den blå barnkammarboken

Den blå barnkammarboken har fyllt 
25 år och firar ordentligt genom 
att få ett helt nytt innehåll. Full med 
sagor, sånger, ramsor och färgglada 
bilder är den en skattkammare för 
varenda liten unge. Dessutom har 
boken en skiva full med sånger. Så 
bra för den som vill fira 25-åringen 
med ett riktigt danskalas!

Antologi 
Bonnier Carlsen. 155 sidor
ISBN 9789163882180
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Den nya lilla personen

Elmers föräldrar har aldrig träffat 
någon som är så underbar och rolig 
som han. Det är en härlig känsla att 
vara den någon tycker mest om i 
hela världen. Men en dag förändras 
allt. Plötsligt dyker en ny, mycket 
liten, person upp. Alla i Elmers 
närhet verkar väldigt upptagna av 
den lilla. Så hur ska det bli nu? Ska 
Elmer inte vara favoriten mer? 

Lauren Child 
Översättare: Lotta Bergqvist
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163883453

spanska/
svenska
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Följ efter den där bilen!

Oj vad många bilar och annat det 
är ute i trafiken idag. Överallt är det 
vägarbeten, vägar som är avstängda 
och en och annan trasig bro – just 
idag när Musen har så bråttom att 
komma ikapp Gorillan. Kommer han 
att hinna? Följ efter den där bilen, 
Musen!

Lucy Feather /Stephan Lomp 
Översättare: Caroline Bruce
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150117066

Gammelmormor och 
kärleken

En gång kände gammelmormor 
någon som hette Arne. De var kära 
i varandra. Gammelmormor är jätte-
gammal, men ibland åker hon på ut-
flykt med Daisy och mamma. ”Träffar 
du Arne ibland?” frågar mamma. 
Men det gör inte gammelmormor. 
Då får mamma en idé. Kanske är 
det sant, att gammal kärlek aldrig 
rostar?

Anna Ehring /Lotta Geffenblad 
Urax Förlag. 32 sidor
ISBN 9789187208249
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Dröm om drakar

Mamma är märklig. Fastän hon är 
jättetrött, och det är sent på kvällen, 
så sover hon inte. ”Det är så mycket 
jag måste hinna göra”, säger mam-
ma och jobbar vidare. ”Egentligen 
borde jag vara i Kina”. Men Bella vet,
att det mamma borde göra är att 
sova. Tänk om hon bara kunde kom-
ma på ett bra sätt att få mamma att 
somna.

Sanna Tahvanainen /Jenny Lucander 
Schildts & Söderströms. 32 sidor
ISBN 9789515235633
.
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En smuk fortælling om en fjer
der flyver rundt med vinden 

for at finde den fugl som den tilhører.

text och bild 

Mia hellquist Forss

arabisk översättning 

razak aboud

الهروب
قصة عن االضطرار لترك كل شئ!

تأليف، ورسوم ميا هيلكفيست فورس
ترجمة: رزاق عبود

Flykten  
—  en bok om att tvingas lämna allt
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Eddie och napparna

Åh, vad Eddie älskar sina nappar! 
Han har flera stycken i olika färger. 
Den rosa är bäst. Aldrig vill han 
skiljas från sina nappar. Ganska ofta 
tycker någon att han är för stor för 
napp. Kan man bli det? Måste man 
sluta? Jo, det måste man nog. Eddie 
tänker skicka sina nappar till månen 
– men inte förrän han fyller år.

Lisa Bjärbo /Jesus Verona 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129692808

Fjäderns resa

”Vilken fågel kommer den där 
fjädern ifrån?” frågar flickan som 
plockat upp Fjäder. Det har Fjäder 
inte tänkt på, men sen den dagen 
kan hon inte sluta grubbla över det. 
Var kommer hon ifrån? Buren av 
vinden ger sig Fjäder ut på en resa 
för att hitta svaret på frågan. 

Wenxuan Cao /Roger Mello 
Översättare: Anna Gustafsson Chen
Förlaget Hjulet. 40 sidor
ISBN 9789185573417
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Jonas är fem år och lever ett vanligt 
liv med sin familj. Men plötsligt en 
natt förändras allt! Familjen måste 
genast ge sig av, lämna allt som 
känns tryggt och fly ut i det okända! 
Flykten blir lång och farofylld.

Mia Hellquist Forss 
Översättare: Razak Adoub 
Mia Hellquist Forss (egenutgivning), 56 sidor 
ISBN 9789198174519

Flykten - en bok om att 
tvingas lämna allt

arabiska/
svenska
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Ivar träffar en Triceratops

Alla Ivars leksaksdinosaurier bor i 
en papplåda vid hans säng. Dino-
landet kallar han den. Vad Ivars 
pappa inte vet är att Ivar kan kliva 
in i lådan och vips, så är han bland 
alldeles levande dinosaurier. Det är 
alltid spännande, för han vet inte 
vilken sorts dinosaurie han kommer 
att träffa. Den här gången är det en 
växtätande Triceratops som behöver 
hans hjälp. Kan Ivar hjälpa dinosau-
rien?

Lisa Bjärbo /Emma Göthner 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129696851

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Här är världen

Tänk att världen är pytteliten och 
jättestor på samma gång. En liten, 
liten nyckelpiga i din hand och hela 
stora rymden med sol, måne och 
stjärnor. Allt hör ihop fastän det är 
så olika. Det är inte lätt att förstå hur 
stor världen är, men den här boken 
kan i alla fall hjälpa dig en bit på 
vägen.

Ylva Karlsson och Emelie Östergren 
Hippo Bokförlag. 32 sidor
ISBN 9789187033322

Ibland har du helt rätt

För två små igelkottar kan världen 
vara en farlig plats, speciellt om 
de ger sig ut på äventyr. På andra 
sidan vägen finns så många goda 
tusenfotingar, som de små igelkot-
tarna vill överraska sin mamma med. 
Natten är mörk, vägen är bred och 
igelkottsbenen är korta. När lastbi-
len kommer blir det farligt på riktigt. 

Thorvald Steen /Hilde Kramer 
Översättare: Kerstin Aronsson
Kabusa Böcker. 24 sidor
ISBN 9789176590188
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Var fanns jag innan jag var född? 
Systrarna My och Py fantiserar om 
stjärnvindar och rymdbebisar och vad
som händer när man inte längre finns.

Petrus Dahlin /Maria Nilsson Thore  
Översättare: Ibrahim Abdul Malik  
Dar al Muna, 32 sidor
ISBN 9789187333217 

Innan jag fanns

finska/
svenska

arabiska

Kultakutri ja kolme karhua
Guldlock och de tre 
björnarna

Kultakutri poimii kukkia äidilleen ja 
menee niitä etsiessään yhä syvem-
mälle metsään. Hän näkee mökin ja 
koputtaa oveen, mutta siellä ei ole 
ketään. Kultakutri menee uteliaana 
mökin sisään ja huomaa, että kaik-
kea on kolme kappaletta. Ketkähän 
täällä asuvat?

Guldlock plockar blommor till sin 
mamma och letar sig längre och 
längre in i skogen. Hon får syn på 
en stuga och knackar på dörren, 
men ingen är där. Guldlock är nyfi-
ken och ser sig om i huset, där det 
finns tre av allting. Vilka bor här?

Kate Clynes/Louise Daykin
Översättare: Karin Sohlgren (sv)/Anne Harbom (fi)
Ndio/Mantra Lingua, 32 sidor
ISBN 9789187547225

Titeln finns också på svenska med: arabiska, en-
gelska, albanska, dari, spanska, persiska, polska, 
somaliska, tigrinja, östassyriska, turkiska, franska, 
portugisiska och ryska.

FAKTA
Böcker med två eller flera språk i samma bok är 
bra på flera sätt, t ex om du vill ge barn med olika 
modersmål samma berättelser.
Olika förlag, Vivlio förlag, Ndio/Mantra Lingua 
och pionier press är några förlag som ger ut titlar 
med två språk parallellt. 
Se också Dansbud & kaktrubbel sid. 13, Det går 
visst! sid. 14, Mamy Wata och monstret sid. 18, 
Regnbågsbilen sid. 20, Döda djur sid. 47 och Min 
trespråkiga talande ordbok på sid 62.
Fler flerspråkiga boktips hittar du t ex på Tema 
modersmål: modersmal.skolverket.se
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Livrädd på playan

Maja och hennes pappa är på semes-
ter. Pappa är stor och modig och vill 
hoppa från trampoliner och bada i 
stora vågor. Maja vill mest leta fina 
snäckor. På zoo tappar de bort varan-
dra. Först blir Maja orolig, men hon
är säker på att hon ska hitta pappa 
igen. Frågan är om pappa är lika stor 
och modig nu när Maja är borta?

Mari Kanstad Johnsen 
Översättare: Barbro Lindgren
Rabén & Sjögren. 40 sidor
ISBN 9789129692846
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Jag och Ingenting

När livet ändrar sig snabbt och ing-
enting längre är som förut, behövs 
någon eller något som tröstar och 
hjälper. Var och en kan hitta sin 
egen tröst och Lila hittar Ingenting. 
Pappa är också bekymrad, och inte 
ens Ingenting hjälper. Men en dag 
visar en fågel vägen till några fröer. 
Kanske kan fröerna hjälpa både Lila 
och pappa? 

Kitty Crowther  
Översättare: Gun-Britt Sundström
Berghs. 32 sidor
ISBN 9789150221206

Just nu har vi varandra

Tiden är en märklig grej, har du 
tänkt på det? Ibland, när man väntar 
på något roligt till exempel, går den 
så väldigt sakta. Och när man har 
skoj, då bara flyger tiden iväg. Och 
ändå, på något märkligt sätt, är var-
je minut, varje timme precis lika lång 
som den förra. Tiden går och går. 
Men just nu, nu är vi här. Just nu har 
vi varandra.

Sara Bergmark Elfgren /Maria Fröhlich 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129694949
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Koko och Bosse hinner inte

Oj oj oj vad bråttom Koko och Bosse 
har för att hinna till stranden! Mest 
Bosse, faktiskt. De ska packa och 
köpa fika och hitta sina badkläder 
och inte missa bussen och hjälp vad 
bråttom de har! Men vad missar man
när man har så bråttom? Kanske 
finns det en massa andra viktiga 
saker också, som att åka hiss, titta 
på snigeln och leka på stenen?
Tredje boken om Koko och Bosse.

Lisen Adbåge 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127141513

Lea Lejontämjare och 
översovningen

Hurra! I natt ska Elliot sova över 
hos mig! Fast egentligen inte, för vi 
ska sova i djungeln. Vi har packat 
lampor, sovsäckar och filtar, och alla 
de vilda djuren ska med. Ner, ner för 
branta trappan går vi och plötsligt 
står vi mitt i djungeln. Men natten är 
mörk och lite läskig, speciellt när det 
krafsar på tältduken. Vad kan det 
vara?

Lotte Lannerberth /Johanna Rehn 
Kikkuli Förlag. 28 sidor
ISBN 9789189610088

Livet på en pinne

”Fri som en fågel”, har du hört det 
uttrycket någon gång? Tänk att vara 
fri som en fågel, kunna flyga dit man 
vill, när man vill. Inga tider att passa, 
händer att tvätta eller mat att äta 
upp fast man inte vill. Bara vara fri. 
Fast, kanske är fågellivet inte helt 
olikt människolivet ändå? Kanske är 
vi mer lika än vi tror?

Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen. 26 sidor
ISBN 9789163882739
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Löftet

Staden är grå och dammig. Ingen 
är glad och ingenting växer. Det var 
längesen folket i staden tyckte att 
något var kul. En ung tjuv stjäl från 
andra för att överleva. Men en dag, 
när hon försöker ta en tants väs-
ka säger tanten: ”Om du lovar att 
plantera dem, så släpper jag taget”. 
Vad menar tanten? Vad finns det i 
väskan?

Nicola Davies och Laura Carlin
Översättare: Åsa Lind
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129695243

Mamma Mu och Kråkan - 
Bang Bang Balans och 
49 andra visor att sjunga 
till musik

Hallå, Mamma Mu, är det du? Den 
sången och många andra har vi fått 
lära oss av Mamma Mu, Kråkan och 
Tomas och Jujja Wieslander. Och nu 
finns de samlade i en alldeles egen 
bok, där du också kan lyssna på 
sångerna. Och dansa, så klart, för 
många av sångerna har rörelser till!

Jujja Wieslander /Sven Nordqvist, Emma 
Adbåge, Lena Sjöberg, Lotta Geffenblad, 
Catarina Kruusval, Marit Thörnqvist 
Rabén & Sjögren. 96 sidor
ISBN 9789129694376
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Mamy Wata et le monstre
Mamy Wata och monstret

Mamy Wata entend dire qu’un 
monstre effrayant est méchant avec 
les gens des villages. Elle attend 
le monstre, mais, quand il apparaît, 
elle comprend que c’est un être triste
et seul. En dansant et en chantant, 
Mamy Wata fait rire le monstre.

Mamy Wata får höra att ett fruktans-
värt monster är elakt mot männis-
korna i byarna. Hon väntar på mon-
stret men när han visar sig förstår 
hon att han är en ledsen och ensam 
varelse. Med sång och dans får 
Mamy Wata monstret att skratta.

Veronique Tadjo 
Översättare: Matilda Wallin
Ndio/Mantra Lingua, 28 sidor
ISBN 9789187547317

Titeln finns också på svenska med: arabiska, 
engelska, portugisiska, somaliska, swahili, 
spanska, thai, tigrinja och wolof.
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Med pappa i fickan

Tänk om man kunde ha sin pappa 
i fickan, även om han egentligen 
inte finns mer. Då kunde allting vara 
bra och man kunde göra allt som är 
härligt tillsammans. Då kunde man 
prata både om det som var jobbigt 
förut, men mest om det som var 
bra och fint. Det är sorgligt att inte 
ha en pappa, men ibland kan det 
kännas fint ändå.  

Bengt-Erik Engholm /Jonna Björnstjerna 
Berghs. 36 sidor
ISBN 9789150221015

Memmo och Mysen 
väntar på vintern

Memmo och Mysen är tillbaka, och 
Mysen upptäcker att han kan göra 
moln bara genom att andas. Gräset 
är vitt och stenarna gnistrar. ”Det är 
vintern som är på väg”, säger Mem-
mo. Vintern? Vad är det egentligen? 
Hur blir det då? Tur att Memmo kan 
berätta för både dig och Mysen. 

Emma Virke 
Alvina förlag. 24 sidor
ISBN 9789186391225

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lägga sej, hå och hej

Hela dagen har man kläderna på. 
Sen kommer kvällen och då ska allt 
av igen! Tänderna borstas, håret 
kammas, man tvättar sig och kissar. 
Sen: på med pyjamas och så god 
natt. Mycket ska göras, men vad 
mysigt det är när man till slut ligger 
i sin säng.

Stina Kjellgren /Lotta Geffenblad 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129695762

franska/
svenska 
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Minstingen

När ett nytt litet barn föds förändras 
världen för de i barnets närhet. 
Plötsligt blir några människor mam-
ma eller pappa eller syster eller far-
far – och ändå fortsätter livet som 
om ingenting hänt runt omkring. 
Varje minut föds det massor av barn 
över hela jorden. Barnen är olika 
på många sätt, men ändå så lika. 
Vad finurligt det är, det här med 
minstingarna.

Isol 
Översättare: AnnaKarin Thorburn
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117660

Modingarna och alfabetet

En bok, en app, en ramsa, en sång, 
en dans – och så sången igen, men 
på teckenspråk den här gången. 
Modingarna hjälper den som vill lära 
sig allt om alfabetet, både hur alla 
bokstäverna låter och hur de ser 
ut. Lär dig sången så kan du snart 
allesammans utantill.

Annelie Salminen /Ida Rosén Branzell 
AS förlag. 36 sidor
ISBN 9789197818414

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Nina och snöleoparden

När Nina tycker det är tråkigt att det 
är så långt till hennes födelsedag 
föreslår pappa att de ska byta föd-
elsedag. Vips så har Nina en fem-
och-ett-halvtårsdag att fira. I present 
får hon en fin gosesnöleopard. 
Tillsammans gör de allt, tills snö-
leoparden Snövit plötsligt försvinner. 
Kommer de träffas igen? 
Kapitelbok för de yngsta. 

Emi Gunér /Loka Kanarp 
Rabén & Sjögren. 122 sidor
ISBN 9789129696523

Ninna och sjukhusfåglarna

För det mesta räcker det att stanna 
hemma från förskolan ett par dagar 
om man blir sjuk. Man kanske har 
feber, eller kräks. Ibland behöver 
man åka till doktorn och få medicin. 
Och någon gång kan det hända, att 
man behöver åka till sjukhuset, och 
till och med sova där ett tag. Så är 
det för Ninna. 

Matilda Ruta 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127141551

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Lek och fantisera om alla siffror. 
Siffran 3 för pussarna du får när du 
ska sova. Siffran 4 för en stol som 
hänger upp och ned…

Jorge Luján /Isol
Översättare: Mona Henning
Dar al Muna, 28 sidor 
ISBN 9789187333262

Numeralia
Om du skulle fråga Micha

En gång, för inte så länge sen, satt 
Micha i kvällssolen och väntade på 
kompisarna så att de kunde spela 
fotboll. En gång, för inte så länge 
sedan, var allting bra och lugnt och 
tryggt. Sen kom kriget och den 
långa färden till det nya landet. Om 
du skulle fråga Micha, var det näs-
tan alldeles nyss. 

Viveka Sjögren 
Kabusa Böcker. 24 sidor
ISBN 9789176590171

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

arabiska
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Regnbågsbilen

Regnbågsbilen startar sin resa 
smutsig, bullrig och övergiven i en 
gråaktig värld. Men en dag möter 
bilen Matei – en pojke som vill 
förstå varför den gråa bilen skräm-
mer alla med flit. Matei blir vän med 
bilen och genom vänskapen kan 
förstå det mörka och svåra som till 
slut omvandlas till regnbågens alla 
färger.

Sînziana Popescu /Irina Maria Iliescu
Översättare: Arina Stoenescu
pionier press, 56 sidor
ISBN 9789198205015
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VILL LÄSA

MITT BETYG
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MITT BETYG

Prinsessan och den 
fasansfulla Björnen

Det har hänt något i skogen utanför 
prinsessans slott! Det är alldeles 
tyst en morgon och inne i slottet har 
alla djuren samlats. Så konstigt. Det 
här måste prinsessan ta itu med! 
Det tisslas och tasslas och till slut 
förstår hon att det är en fasansfull 
björn som ställer till oreda. Hur ska 
prinsessan lösa det här? 

Per Gustavsson
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127141605

Orden var är ni?

Ibland när man har något väldigt 
viktigt att säga är det svårt att veta 
hur man ska säga det. Ibland är 
orden som bortblåsta precis när 
man behöver dem som bäst. Orden 
kan vara så stora, fast de är små 
och korta. Men ibland behöver man 
kanske inte säga så mycket. Kanske 
förstår den andra ändå och har kan-
ske letat efter exakt samma ord.

Klara Persson 
Urax Förlag. 32 sidor
ISBN 9789187208232

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rassel prassel puss

Det rasslar och prasslar, skvalpar 
och snurrar, visslar och pyser. 
Poesi. För små, alltså! Tandkrämen 
är på rymmen och dammsugaren 
är hungrig. Därute finns regndrop-
parna, smultronen och en svävande 
såpbubbla. Till och med när det är 
helt svart kan man se mönster av 
mörker – och känna den ljumma 
natten smeka kinden.

Hanna Lundström /Maija Hurme 
Schildts & Söderströms. 32 sidor
ISBN 9789515236883

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Rovan

Vilken jätterova! Enberg är hungrig, 
så han sliter och drar och kämpar 
med rovan, men den rör sig inte 
ur fläcken. Den sitter som sten. 
Enberg ropar på Tvåberg, men det 
är samma visa. Rovan sitter där den 
sitter. Kan Treberg hjälpa till? Eller 
behöver Fyrberg också komma?

Joar Tiberg /Siri Ahmed Backström 
Karneval förlag. 32 sidor
ISBN 9789187207266

rumänska/
svenska
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Småkrypsboll

Frågan är om fotboll verkligen är 
något för Omko. Bollarna är hårda 
att få på sig och alla springer vilt 
omkring. Dessutom är ena skon för 
stor. Domaren visslar och matchen 
börjar. Då får Omko syn på något: 
en snigel! Tänk om den får bollen på 
sig! Bäst att flytta den. Kanske finns 
det fler djur att rädda på fotbollspla-
nen?

Tove Pierrou /Joanna Hellgren 
Natur & Kultur. 32 sidor
ISBN 9789127141537

Sven går på kalas

Kalas, kalas, jämt kalas tycker Sven.
Han skulle hellre stanna hemma 
och bygga lego än att behöva gå 
på kalas med kammat hår och fula 
finbyxor. Men jo, säger pappa, nu 
är det kalas. Inte hör han hur Sven 
säger att han är kissnödig heller. 
Och kalaset är precis lika trist som 
Sven trodde, tills han träffar Ella, ett 
äkta kalasgeni.

Annika Lundholm Moberg 
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172997158

Systern från havet

Margareta är ensam och önskar sig 
en hund, så mycket att hon en kväll 
kommer hem med en. Men den kan 
hon inte behålla. Senare hör hon 
mamma och pappa prata om att 
hon skulle behöva sällskap. En över-
raskning, viskar de. På andra sidan 
havet har kriget kommit och barnen 
kan inte stanna kvar. Vad är det för 
en överraskning, egentligen?

Ulf Stark/Stina Wirsén 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163878879

Vita, Öjvind och ingenting

Vita är flickan som målar vita streck 
på vägar och annat. Öyvind är hen-
nes vän som reser med vinden. När 
det slutar blåsa kan han hitta till Vita 
med hjälp av strecken. De leker och 
har så roligt, när Vitas hink plötsligt 
välter och allt blir vitt. Ingenting syns 
längre. Men då dyker en figur upp i 
allt det vita. Vem kan det vara?

Sara Lundberg
Alfabeta. 48 sidor
ISBN 9789150117486

Världen på vinden

När du tröttnat på dina gamla lek-
saker, vad brukar du göra med dem 
då? Slänga? Ge bort till andra barn?
Ibland hamnar gamla leksaker i lådor 
på vindar och i källare. Den här 
boken handlar om ett sådant gäng. 
Trodde du att leksaker på vinden 
bara ligger och skräpar? Så fel – 
det finns en hel värld på vinden! 
Högläsningsbok för de yngsta.

Lotta Olsson /Benjamin Chaud
Rabén & Sjögren. 104 sidor
ISBN 9789129694697

Äskil äter träd

Många barn tycker om pasta, korv 
och glass. Men inte Äskil. Han vill 
bara äta träd! Han var bara två år 
när han smakade på en björk, och 
nu vill han ha sälg och gran och alm 
(och ibland några räkor eller ett kex).
Knapriga kvistar och sågspån på 
frukostfilen är finemang, tycker 
Äskil! 

Åsa Lind /Per Gustavsson 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129691924




