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Nyhetsbrev 
– nya böcker!

Finns 
som e-bok

0-3 år

T-Rex åker tåg av Matti 
Lepp. Brombergs.
Vad gör man när regnet 
öser ner en hel dag? T-Rex 
följer med en regnig dag på 
förskolan. Igenkännings-
faktor för de minsta.

Räkna med hajar av 
Sarah Sheppard. Bonnier 
Carlsen. Lär dig räkna 
till fem och samtidigt 
fakta om fem hajar. Sarah 
Sheppard är en mästare på 
att skriva bra faktaböcker 
för barn. Har ni inte läst 
hennes tidigare böcker så 
gör gärna det!

Du kan! Av Lars Rudebjer. 
Opal. Snigeln kan inte skutta 
från sten till sten. Sälar kan 
inte baka bullar! Men det 
kan du! Vad kan djuren göra 
som inte du kan? Men det 
kan vara roligt att försöka 
och ibland kan man försöka 
göra något som är lite svårt. 
En bok att prata vidare om.

Bim bam bom av Fréderic 
Stehr. Lilla piratförlaget.
Vilken underbar bok om ljud och 
att skapa musik tillsammans. 
Man tager vad man haver och 
skapar instrument av det man 
hittar i köket. Kastruller och 
slevar och alla får vara med. 
Vips har vi en orkester! Men 
sedan kommer mamman och 
hämtar alla sakerna…varför då? 

Foto: N
ille Leander

Spyflugan Astrid 10 år!
Varför inte ordna ett kalas på förskolan för Spyflugan Astrid som fyller 
10 år i år? Skriv en surrig dikt eller sång om Astrid eller varför inte hitta 
på en egen berättelse om Astrid eller någon i hennes stora familj?

Två Astrid-frågor till författaren Maria Jönsson
Har du något bra kalas-tips om man ska fira Astrid?
Astrid älskar överraskningar. Och när någon sjunger för henne. Och så 
vill hon gärna ha frukost på sängen: ett kokt ägg och en stor gräddbakelse 
med jordgubbar på. Om Astrid ska få ett kalas vill hon nog ha konfetti, 
fiskdamm, serpentiner och en stor tårta – gärna med salami i.

Hur fort kan Astrid flyga?
Astrid kan flyga vrålsnabbt, jättelångsamt och 
sådär lagom snabbt. Men när hon får syn på 
något riktigt gott flyger hon i raketfart.

Astrid är liten men ändå stark. Det är också 
intressant att se världen ur en flugas perspektiv. 
Lagom till 10-årsjublieet kommer första boken 

om Astrid ut i nytryck Spyflugan Astrids jubileumsbok. Frossa loss med 
stafettläsning av alla Astrid böckerna: Spyflugan Astrid, Spyflugan Astrid 
flyger högt, Spyflugan Astrid rymmer, Spyflugan Astrid gillar, Spyflugan 
Astrid mitt i musiken. Alla böckerna finns som e-bok.
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3-6 år

Nattlådan av Louise Greig. 
Hippo bokförlag. Skuggorna blir 
längre och dagen allt tröttare. Det 
är läggdags. Allting väntar… När 
Max låser upp nattlådan med sin 
nyckel kommer mörkret svepande 
och natten. Natten är vild, snäll 
och modig och tar sig in bland 
träden och väller ut över världen. 
En varm och poetisk bilderbok om 
ljus, mörker och fantasi.

Nyckelknipan av Sanna Mander. 
Schildts & Söderströms. Ajdå, 
nyckeln är borta. Vilken knipa! 
Vi får hälsa på hos alla som bor i 
huset och leta efter nyckeln. Fin 
berättelse på rim och om olikheter. 
Och, hittar du nyckeln?

Sahar som inte syns av Anna Platt. 
Speja förlag. Sahar blir inte bjuden på 
kalas och ingen frågar om hon vill vara 
med och leka. Hon känner sig osynlig. 
Men så en dag står en flicka och vinkar 
åt henne och frågar om hon vill leka. 
Samtalsbok om ensamhet och vänskap.

Stipendiet är ett pris som delas ut till personer, grupper eller 
organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns 
förståelse för allas lika värde. Priset delas ut på Gösta Knutssons 
födelsedag, 12 oktober. Sista ansökningsdag är 15 september!
Läs mer: pellesvanslos.se/stipendiet

Tre bilar och en död katt av Gry Moursund. 
Lilla piratförlaget. En katt blir påkörd och bilisten 
smiter från platsen. På ön finns det bara tre 
bilar. Vem är den skyldige? En sorglig, finstämd 
och spännande berättelse i 70-talsmiljö av Gry 
Moursund som även illustrerat de populära 
böckerna om Bockarna Bruse: På badhuset, 
Kommer igen och Börjar skolan. 

Sagasagor – fiffiga kroppen och 
finurliga knoppen av Josefine Sund-
ström. Bonnier Calsen. Saga ska laga 
sin gympapåse men det är jobbigt och 
pilligt med nål och tråd. Saga blir arg 
och orkar inte längre koncentrera sig. 
Hon går ut och bygger en hinderbana 
med sin kompis Samir istället. En bra 
kapitelbok som avslutas med fakta text 
om vikten att röra på sig. Läs även: 
Sagasaga – studsmatta, simskola och 
en borttappad tigertass.

Oväder av Tuvalisa Rangström. 
Mirando bok. ”Det ska bli oväder. Det 
vet alla. För det luktar storm.” En storm 
är på väg in. Så kraftig att utemöbler 
ska bäras in, dörrar och fönster stängas 
och vi måste varna varandra. Tusses 
vante försvinner i blåsten. Finns den 
månne på uppsamlingsplatsen för alla 
upphittade och borttappade saker? 
Dramatisk berättelse med vackra 
detaljrika bilder som går att läsas om 
med behåll flera gånger.

Finns 
som 
e-bok


