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Halsen rapar, 
hjärtat slår 
Rim för 0-100 år! 
av Emma Adbåge 
och Lisen Adbåge. 
Natur och Kultur.

Poesi
Läs en dikt om dagen, eller 
varför inte flera! Känn 
pulsen och takten i rimmen 
och rytmen i språket. Ord 
som inspirerar att leka 
vidare med. Kanske kan 
du och barnen skapa egna 
dikter till sammans? Hitta på 
nya ord? Här kommer fyra 
poesi pärlor som bok tips, 
med fina verser om allt från 
”strump disco” till ”räk
romanser” och meningen 
med allt!
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Vi går på babydisco 
av Moa Eriksson Sandberg. Lilla Piratförlaget. Tema: dans
Följ med Molli, Lolli och Ringo på babydisco. Det snurras, 
gungas, skakas på rumpan, hoppas och viftas med armarna. Den 
här boken är perfekt att läsa och sedan dansa. Dansa en bok!

Svea klipper 
av Linda Palm. Idus förlag. 
Tema: saxar, klippa håret.

För de allra minsta

Rassel, rassel, 
puss Poesi för 
nybörjare 
av Hanna 
Lundström. 
Schildts 
Söderströms.

Potatisens 
dröm 
av Annika 
Sandelin. 
Schildts 
Söderströms.

Under ett 
rabarberblad 
Verser för 
människor och 
djur 
av Lena Sjöberg. 
Rabén & Sjögren.

Min trädgård och Min skog 
av Katrin Wiehle. Opal. Tema: naturen
Miljövänlig naturbilderbok för de 
minsta, tryckt med miljövänliga färger 
på miljövänlig papp. 100% naturbok!

Vina Vinas födelsedag 
av Jujja Wieslander. Rabén & Sjögren. 
Tema: vänskap, kalas. 
Femte boken om Vina Vina.
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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!

Utflyktarna 
av Emma Adbåge. Lilla Piratförlaget. 
Tema: Självständighet, trygghet och 
vänskap
Utflyktarna ingår i Tripp, Trapp, 
Träd  – ett tv-program för barn av 
UR. I varje avsnitt läser Bokfågeln 
en berättelse av kända författare och 
illustratörer. Berättelserna är speciellt 
framtagna för programmet. Du hittar 
alla avsnitt på www.urskola.se

Bojan och brandbilen 
av Johan Anderblad. Bonnier Carlsen. 
Tema: brandmän, brandbilar. 
Johan Anderblad känner du kanske 
igen som programledaren i Bolibompa. 
Med boken om Bojan och brandbilen 
gör han debut som författare.

På natten flyger vi 
av Hannah Arnesen. Natur och Kultur
Barnen bor i samma flervåningshus, 
men vad drömmer de om på nätterna? 
En bok med starka, stämningsfulla 
bilder som öppnar upp olika världar 
 vardag och fantasiuniversum. I 
den här boken läser du bilderna lika 
mycket som den korta texten. Stanna 
kvar i bilderna, känn stämningarna! 
Vad önskar du att du kunde göra i 
dina drömmar? På natten flyger vi är 
Hannah Arnesens bilderboksdebut.

För barn 3-6 år
En sån dag 
av Sanna Borell. Opal. 
Tema: Nedstämdhet, utflykt.
Boken vann bokförlagets Opal 
bilderbokstävling 2016
Listigt! 
av Claudia Boldt. Urax förlag.
Tema: detektiver, gå sin egen väg

Snipp och snopp 
och kalaset som växte 
av Tony Cronstam. Idus förlag. 
Tema: mångfald, olika sorters familjer, 
könsidentitet

Glöm inte borsta tänderna
av Philippe Corentin. Karneval förlag. 
Tema: grannar, krokodiler, ombytta 
roller.

Fröet
av Jennie Ekström. Natur och Kultur. 
Tema: ensamhet, vänskap, växter, 
flaskpost.

MonsterMira och murveldjuret 
av Ulrika Hjort. Olika förlag.
Tema: Regnbågsfamiljer, skratt, 
husdjur, kapitelbok 

Mitt eget museum 
av Emma Lewis. Urax förlag. 
Tema: gå på museum, upptäckande. 
Emma Lewis jobbar i kollageteknik 
inspirerad av Jockum Nordström.
Full fart, UppfinnarJohanna!
av AnneChristine Magnusson. 
Olika förlag. 
Tema: Uppfinnande, modiga flickor
Läs även: Här kommer Uppfinnar
Johanna!, UppfinnarJohanna och 
skrämselmaskingen
Tom
av André Neves. Hjulet förlag. 
Tema: Autism 

Åse lånar en hamster 
av Ingrid Olsson. Lilla Piratförlaget. 
Tema: Husdjur, avundsjuka. 
Läs även: Åse och grodan


