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Miffy i lekparken av Dick Bruna. 
Ordalaget 2016. Miffy utforskar lekparken. 
Det gungas, klättras i träd, hoppas på 
studsmatta och mycket mer!

Första urtidsboken av Johan Egerkrans. 
B Wahlströms 2016 – finns som e-bok. Här 
får du träffa nio spännande urtidsdjur!

Tre modiga av Johan Althoff. 
Alfabeta 2016 Tema: mod och 
vänskap

Mille och den stora stormen av 
Lena Arro. Opal 2016
Milles hus blåser bort och hon har 
ingenstans att bo. Hon vandrar 
vidare och knackar på hos olika 
monster som inte så gärna släpper 
in henne. Men så kommer hon till 
Bestegårdsmonstret som är nyfiken 
på vad en tibelutt är…

Lilla isbjörnen : vart ska du åka? 
Av Hans de Beer. Opal 2016
Handlar om: hemlängtan, rädsla, 
vänskap

Veckan före barnbidraget av Elin 
Johansson. Rabén & Sjögren 2016
Tema: vardagsliv, pengar

Vi hittade en hatt av Jon Klassen. 
Hippo 2016. 
Tema: rättvisa
Läs även: Jag vill ha min hatt, Det är 
inte min hatt

Dodo & Diamant äter kex av Åsa 
Lind. Rabén & Sjögren 2016. Dodo och 
Diamant sitter på trappan och äter kex. Då 
kommer det en fågel och vill smaka men 
Dodo vill inte dela med sig till en början.

Pino på safari av Agneta Norelid och 
Eva Pils. Pinolek 2016

Sista boken före läggdags av Nicola O’Byrne. ABC-
förlag 2016
De tre grisarna börjar berätta sagan om sig själva. Plötsligt 
kommer Askungen och stör, och snart kommer ännu fler 
sagofigurer! Klassiska roller i nya situationer – en bok som 
påminner om barns lek. 

Sören, Sören, Sören av Klara Person. Urax 2016.
Vad händer när tre bröder i en familj heter Sören, och hur 
kan en lösa problemen som uppstår? Vem bestämmer och 
hur blir livet effektivt och rättvist? Om hur namn, identitet 
och yrke hör ihop, eller inte…

Vilken fest? Av Daniel Sjö. Vombat förlag 2017
ABC-bok om fester och högtider jorden runt

Allt fantastiskt du kan bli av Emily Winfield Martin. 
Brombergs 2017
Tema: framtid, kärlek. Skriven på rim

Julia äter allt av Eva 
Eriksson. Bonnier Carlsen 
2016 – finns som e-bok. 
Det slinker ner både trolldeg 
och godispapper när Julia 
väntar på att mormor ska bli 
klar med maten.
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E-böcker
Har du prövat att 
låna och läsa en 
e-bok? 

1. 
2.
3.
4.
5.

Så lånar du:
Skaffa ett bibliotekskort
Skapa användarkonto hos Adobe
Ladda ner app eller läsprogram
Sök upp e-bok på Biblioteket.se
Ladda ner och öppna boken i appen eller läsprogrammet

Du hittar mer information på vår 
hemsida biblioteket.stockholm.se 
eller fråga på ditt bibliotek.

Nyhetsbrev – nya böcker!

Pino
Böckerna om den charmiga nallen Pino och hans vänner är väldigt 
omtyckta av barnen. Det märker vi inte minst på biblioteken där 
de ständigt efterfrågas och lånas mycket. Barnen på avdelningen 
Nyckelpigan på förskolan Grönkulla i Vällingby fastnade för Pino 
och har jobbat vidare med böckerna på förskolan. Vi lät barnen 
på Grönkulla ställa några frågor om Pino till författarna Agneta 
Norelid och Eva Pils:

Veckan före barnbidraget
Korv och makaroner utan korv, tejpade gummistövlar, hemmabadhus i stället för ett besök på 
badhuset och ”envecka kvartill barn bidraget soppa” med ärtor och potatis… Det gäller att vara 
finurlig och vrida och vända på slantarna veckan innan barnbidraget kommer. Det blir cykeltur 
till mormor för bensinen är slut, och låna film på biblioteket i stället för biobesök. En dag tappar 
dock mamman orken och lägger sig på soffan och surar. Hon drömmer om pizza, åka till Paris 
och en stor mango. Men barnet får upp mamman och drar ut henne till lekparken där de leker att 
de är på ett stort tivoli. Trots allvaret är boken skriven med värme och humor. En bok att känna 
igen sig i, eller inte? Boken bjuder in till fortsatta samtal och omläsningar. Rekommenderas!

Pino-tips!
Besök gärna Pinos webbplats 
www.pino.se. Där hittar du även 
filmerna om Pino som finns på 
många språk. 

Pröva den nya appen om Pino: 
Pinos bondgård.

Tycker du om smörgås? Smörgås är väldigt gott, mums   
Hur många år är du? Det vet jag inte riktigt?  
Katten säger mjau, vad säger du? Jag säger Hej! 
Har du någon mamma eller pappa? Ja det har jag. 
Blir du förkyld? De blir jag ibland och då nyser jag väldigt mycket    
Är du och katten kompisar? Vi är världens bästa kompisar, katten och jag.  
Bor du ingenstans eller i ett hus eller i ett garage? Jag bor i ett fint rött hus.  
Vad tycker du om att leka? Att leka är det bästa jag vet!  

Författare till Pino är Eva Pils och 
Agneta Norelid och Pino har 
illustrerats av Kenneth Andersson.

Så här berättar författarna Agneta och Eva om böckerna och 
filmerna om Pino:
Filmerna och böckerna om Pino har en enkel handling, är tydliga i bild och 
text samt berättar om händelser som små barn enkelt och snabbt kan relatera 
till och därmed också förstå och lära sig. Det finns humor och värme i allt 
som Pino gör och han charmar alla varhelst han visar sig! 
Utöver upptäckarglädjen som barnen får av att följa med Pino och hans 
vänner på spännande lekfulla upptåg så övas barnen samtidigt i bland annat:

• Förmågan att leka och lära.
• Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
• Ordförråd och begrepp.
• Sin kommunikationsförmåga.
• Att kunna se och tolka bilder.
• Att kunna förstå enklare händelseförlopp.

Pino på safari
Pino och hans vänner ska åka på safari. De träffar 
på många olika djur under färden. Plötsligt får bilen 
motorstopp, precis när de får syn på två luriga lejon! 
Det här blev lite läskigt! Hur ska det gå? 

Pino-fakta
•  Första boken om Pino kom 2002
• Det finns 24 böcker om Pino
•  Böckerna är utgivna i Norge, 

Frankrike, Japan (e-bok), 
England och Sydkorea

•  Pino är tecknad med tusch  
och pensel!


