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Ida 
Bengmark

Bokurval.

Hur känns det att vara stora?
Katten: Jag tycker att det är trevligt 
att vara stor. Det känns bra.
Nalle: Vi är fortfarande kompisar, alla 
bor i Årsta faktiskt. 

Årsta verkar vara ett bra ställe!?
Nallegrisen: Jag jobbar som närpolis i
området, så ordning är det ju i alla fall.
Kanin: Det finns ett fint bibliotek på 
Årsta torg. Jag var ofta där med mina 
mammor när jag var liten. 

Nalle: Men Fågel tycker att Årsta är 
alldeles för litet! Hon bara reser hela 
tiden. Hon är nästan aldrig hemma. 
Fågel: Men jag är ju hemma nu!

Var har du varit Fågel? Och vart ska du?
Fågel: Jag har varit på Sri Lanka, 
i Japan och på Kuba. Snart far jag 
vidare till Portugal. 

Ja, då får jag önska dig en härlig resa!
Fågeln: Khoda Hafez!           Sampai 
jumpa lagi!

Eehh…, vad var det där för kvitter?
Fågel: Det var persiska, mandarin 
och indonesiska. Du ser! Det är kul 
att resa, då kan man lära sig nya 
språk! Är intervjun slut nu? 

Ja, nu är den slut.
Fågel: Slut heter sfâr it, på rumänska 
alltså!

Har du läst Vem-böckerna av Stina Wirsén? Fågel och de andra har blivit stora nu! Foxxy hinner precis 
intervjua dem alla innan Fågel ska iväg på resa igen. 
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Läs mer och lyssna på hela intervjun på 
barnensbibliotek.se/Foxxy

Khuda Hafiz! 再见! Sampai jumpa lagi! 

Det var persiska, mandarin och indonesiska. Du ser! Det är kul att resa, då kan man lära sig 
nya språk! Är intervjun slut nu? 

Slut heter sfârşit, på rumänska alltså! 

 

 

 !再见! Sampai jumpa lagi خدا حافظ!

Det var persiska, mandarin och indonesiska. Du ser! Det är kul att resa, då kan man lära sig 
nya språk! Är intervjun slut nu? 

Slut heter sfârşit, på rumänska alltså! 

 
 

Khoda Hafez! 再见! Sampai jumpa lagi! 

Det var persiska, mandarin och indonesiska. Du ser! Det är kul att resa, då kan man lära sig 
nya språk! Är intervjun slut nu? 

Slut heter sfârşit, på rumänska alltså! 
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Alla tre har fruktstund

Barnen på förskolan Ärtan är 
tillbaka igen, och nu är det dags för 
fruktstund. Det finns många goda 
frukter: äpple, päron och apelsin. 
Men alla kan inte få varsin hel, säger 
fröken. De får två bitar av varje frukt 
i stället. Kanske kan man bygga var-
sin hel frukt av alla bitarna? Eller? 
Vad knasigt det blev!

Maria Nilsson Thore 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163882845

En dag med morfar: 
sova borta

När mamma blir bjuden på kalas 
ska Oskar sova hos morfar. Han bor 
långt bort. Man måste åka bil dit. 
Mamma är glad, klär sig fin och luk-
tar parfym. Sen går hon. Så konstigt 
att vara själv med morfar, han är ju 
inte mamma! Inte vill Oskar sova då! 
Tur att morfar är så påhittig att allt 
blir bra ändå. 

Cecilia Torudd 
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163879173
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Första dinosaurieboken

Här är boken för alla små dinosaurie-
älskare. Spännande bilder på nio 
olika dinosaurier, och så lite att lära 
sig om var och en av dem. Tänk om 
de fortfarande funnits. En bok att 
bläddra i om och om igen. Och som 
bonus: här finns hjälp med att uttala 
de knepiga namnen också!

Johan Egerkrans 
B Wahlströms. 20 sidor
ISBN 9789132165382

God natt, min lilla kanin

Klockan har slagit läggdags och 
det är dags att sova, även för små 
kaniner. Tänderna är borstade och 
pyjamasen ligger framme. Nu be-
höver kaninen bara din hjälp för att 
komma i säng och somna gott. Visst 
vill du hjälpa till?

Jörg Mühle
Översättare: Anna Bogaeus
Alfabeta. 22 sidor
ISBN 9789150117240

Jag hämtar nappen

När kompisen Manne går på toa 
blir Micke plötsligt ensam i rummet 
med Titti, en liten liten bebis. Först 
verkar hon nöjd, men sen börjar hon 
skrika högre och högre. Vad ska 
Micke göra nu? Han provar flera 
olika saker och till sist kommer han 
på något som gör Titti glad igen. 
Vilken tur!

Pija Lindenbaum
Bonnier Carlsen. 32 sidor
ISBN 9789163879227
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Bokurval.

Emma har fått en lillebror. Lillebror 
äter, bajsar, skriker och sover.
Oftast är det roligt att vara med lille-
bror men ibland vill Emma ge bort 
honom till en annan tant. 

Gunilla Wolde 
Översättning: Eritrean Enlightenment  
Eritrean Enlightenment, 22 sidor 
ISBN 9789198034271

Emma och lillebror 

tigrinja
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Ma tu Mam Mendo û 
Findo nas dikî? 
Ma ti Dat Mendo û Findoyî 
nas kena?
Känner du Pettson 
och Findus?

Li nav zevî û mêrgan çewlîgeke 
biçûk heye. Mendoyê kalemêr bi 
pisîkê xwe Findo ve li wir dijîn. 
Rojekê lîstikek tê bîra Findo. Ew hin 
tiştan vedişêre û divê Mam Mendo jî 
wan bibîne. Ji bo Mam Mendo zeh-
met e, lê Findo û mirîşk ê alîkarîya
wî bikin.

Mîyanê hêga û mergan deçewlîgêko 
hurdî esto. Mendoyo kal bi pisîngê 
xo Findoyî uca de ciwîyênî. Rojê 
kayêk yeno Findoyî vîr. O hin çîyan 
nimneno û ganî Dat Mendo zî înan 
bivîno. Dat Mendoyî rê zehmet o la
Findo û kergî do hetkarîya ey bikîn.

Bland åkrar och ängar ligger en liten 
gård. Där bor gubben Pettson och 
katten Findus. En dag hittar Findus 
på en lek. Han gömmer saker som 
Pettson ska hitta. Det blir knepigt 
för Pettson men han får hjälp av 
Findus och hönorna.

Sven Nordqvist 
Översättare kurmancî: Amed Tigris
Översättare kirmanncki/zaza: J. Ihsan Espar
Apec förlag. 16 sidor 
ISBN kurmancî 9789186139872
ISBN kirmanncki 9789186139889

Jag stor du liten

Jag är stor och du är liten och det
är jag som ska ta hand om dig. 
Ibland är du ledsen och tjatig, och 
ibland tjatar jag och är orättvis. 
För det mesta är vi glada och har 
roligt. Vi är varandras och vi hör 
ihop. Så är det att vara liten och 
stor.

Lilli I´Arronge 
Översättare: Jesper Festin
Kabusa Böcker. 48 sidor
ISBN 9789176590119

Pekan palja
Max balja

Max pittää paatata. Pallo ja nalle
ja kakko pitävät kans paatata. Ja
vuvve.

Max ska bada. Bollen och nallen
och kakan ska också bada. Och
vovven.

Barbro Lindgren /Eva Eriksson
Översättare: Daniel Särkijärvi
Kaamos förlag. 30 sidor
ISBN 9789187410345
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Min stora elefant

Min stora elefant är större än det 
mesta. Min stora elefant är trygg 
och grå och tar mig med på äventyr 
hela långa dagen. Nästan allt kan vi 
göra tillsammans, min stora elefant 
och jag. Och när kvällen kommer är 
vi fortfarande tillsammans. Då sover 
vi gott, min lilla elefant och jag.

Sara Gimbergsson
Lilla Piratförlaget. 18 sidor
ISBN 9789187707193

Nisse & Nora städar

Säg hej till Nisse och Nora! Idag 
tänker de överraska pappa. Hela 
huset ska de städa. Dammsuga, 
torka, svabba och tvätta. Glöm inte 
att vattna blommorna, Nisse och 
Nora! Oj, nu kommer pappa redan! 
Nu får ni visa att huset är skinande 
rent. För det är det väl, eller hur?

Emelie Andrén /Lisa Moroni 
Alfabeta. 14 sidor
ISBN 9789150116960

kurmancî / 
kirmannckî

meänkieli
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Nu är det sent!

Nu är det sent! Säger dina vuxna 
också så alldeles för ofta? Först på 
kvällen när det är läggdags, och det 
av någon konstig anledning är väl-
digt bråttom att komma i säng. Och 
sedan på morgonen, när man ska 
ge sig av hemifrån. Det är tydligen 
sent nästan jämt. Men ibland är det 
också roligt när det är sent. Roligt, 
spännande och lite hemligt.

Emma Adbåge 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129695601

Svansar runt i djungeln

Vilken märklig dag i djungeln! Här 
står en tiger och drar någon i svan-
sen! Vem kan det vara? Och kolla, 
någon drar i tigerns svans också. 
Vad är det som händer egentligen? 
Bäst att bläddra vidare så att du får 
veta.

Hanna Albrektson 
Lilla Piratförlaget. 16 sidor
ISBN 9789187707216

Titta väder

Tänk vad många olika sorters väder 
det finns. Regn, sol, blåst, åska. 
En del saker kan man bara göra i 
vissa väder. Bygga snögubbar till 
exempel – det kan man bara göra 
om det finns snö. Flyga drake är 
bäst att göra om det blåser lite, och 
plaska i vattenpölar går bara om det 
har regnat. Vilken tur att det finns så 
många sorters väder! 

Evalotta Helmerson /Ola Kjellsson 
Vombat förlag. 24 sidor
ISBN 9789186589523
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Toto maskerad

En kista full med utklädningskläder 
– tänk vad spännande! Nu kan Toto 
och Nalle klä ut sig till vad de vill: 
en polis, en gran, en fin tant eller en 
fe med glittrande trollspö. Men oj, 
här kommer en drake och ett spöke! 
Vad händer då? 

Emma Virke 
Lilla Piratförlaget. 20 sidor
ISBN 9789187707179

Vem kan det vara?

Någon har lekt med katten och blivit 
riven av de vassa små klorna. Vem 
kan det vara? Någon har ätit upp all 
sylt och är alldeles kladdig. Vem kan 
det vara? Och någon har glömt sina 
badkläder! Kan du lista ut vem som 
gjort vad?

Olivier Tallec 
Översättare: Johanna Ringertz
Natur & Kultur. 28 sidor
ISBN 9789127142855
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Hos doktorn får Totte väga sig och 
lyssna på sitt hjärta. Dunk dunk, 
låter det. Sen är det dags för vacci-
nationssprutan.

Gunilla Wolde
Översättning: Eritrean Enlightenment 
Eritrean Enlightenment, 23 sidor 
ISBN 9789198034264

Totte går till doktorn 

tigrinja




