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Om döden
Anton och Jonatan. Text Jostein 
Gaarder. Bild Akin Düzakin. Kabusa 2015

Klä på sig 

Att ha en förälder 
i fängelse
Den blå traktorn. Text 
Joar Tiberg. Bild Anna-Clara 
Tidholm. Alfabeta 2015 • Läs 
mer på sid 2

Om barn som far illa
Liten. Av Stina Wirsén. Bonnier 
Carlsen 2014.

Julia hämtar strumpor. Text Eva Eriksson. Bild Lisa 
Moroni. Bonnier Carlsen 2015. Boken finns även som e-bok. 
Passar för 0-3 år.
Hej och hå kläder på. Text Stina Kjellgren. Bild Lotta 
Geffenblad. Rabén och Sjögren 2015. Passar för 3-6 år.
Alla tre klär på sig. Av Maria Nilsson Thore. Bonnier 
Carlsen 2015. Boken finns även som e-bok. Passar för 0-3 år. 
• Läs mer på sid 2

Flykten – en bok om att tvingas lämna allt = al-Hurūb : qissat ’an al-iditrār la-turk kull shay!  
Av Mia Hellquist Forss. Parallelltext svenska/arabiska. 2014

Sabelles röda klänning. Av Marina 
Michaelidou-Kadi och Daniela Stamatiadi. 
Mirando 2015 • Läs mer på sid 2
Om du skulle fråga Micha. Av Viveka 
Sjögren. Kabusa 2015



Nyhetsbrev – nya böcker!

Sid 2/2

Alla tre klär på sig
Valle, Ester och Idde ska gå ut och leka. Men först måste de klä på sig. På 
med stövlar, mössor, byxor och vantar. Det är allt krångligt att klä på sig 
tycker alla tre. Men vänta, alla har glömt vantar! När de letar i lånelådan 
hittar de bara udda vantar. Väl ute kommer de på ett finurligt sätt att lösa 
vantproblematiken. En rolig bok med hög igenkänningsfaktor.

Läs även: Alla tre vilar. Alla tre gräver en grop. Alla 
tre har fruktstund. 
Alla tre-böckerna utspelar sig i förskolemiljö. Kommande böcker 2016: 
Alla tre slutar med napp. Alla tre inne på förskolan Ärtan.

Sabelles röda klänning
En dag måste Sabelle hastigt fly från sitt land. Det är ont om tid och familjen 
kan inte ta med sig många saker. ”Välj en sak, ta det du tycker allra mest 
om” säger Sabelles mamma. Sabelle väljer sin röda klänning som hon fått av 
mormor på sin födelsedag.  I det nya landet långt, långt borta från hemma vill 
Sabelle bara ha på sig sin klänning, varje dag. En dag passar inte klänningen. 
Sabelle viker varsamt ihop den och springer ut till sina kompisar och leker 
som vanligt i andra kläder. 
Det här är en angelägen bok om att tvingas lämna människor man tycker om, 
och att finna sig tillrätta i ett nytt land. Boken är vackert tecknad i svart och vitt 
utom klänningen som lyser i rött. I slutet av boken kommer alla färgerna fram.

Den blå traktorn
I den här bilderboken får vi glimta in i Olles liv och ta del av hans tankar, 
funderingar och vardag. Hans mamma sitter i fängelse. Hon har tagit saker som 
tillhörde andra. Olle åker och hälsar på henne varje lördag med pappa eller 
morfar. Ibland längtar han efter henne, ibland inte.  Boken är finstämt berättad 
om hur Olle hanterar sin tillvaro och hur han lever i nuet med stöd av vuxna 
och sina kompisar. 

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.


