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Här kommer det första nyhetsbrevet 
från Stockholms stadsbibliotek till alla 
förskolor i Stockholm. Vi kommer att ge 
ut två nyhetsbrev per termin.

Vilda djur (för de minsta) 0-3 år
Titta en groda av Jenny Wik. Kabusa 2015
Vi på savannen av Xavier Deneux. Natur & Kultur 2015 • Läs mer på sid 2
Svansar runt i djungeln av Hanna Albrektsson. Lilla Pirat förlaget 2015
Apor och andra djur av Jan Lööf. Bonnier Carlsen 2015  
Hej alla djur! av Emiri Hayashi. Goboken 2015

Vi vill gärna uppmärksamma två 
härliga jubilarer: Vem fyller 10 år 
och Lilla Spöket Laban fyller 50 år. 
Grattis!

Nyhetsbrev 
– nya böcker!

Sovdags, 3-6 år
Nu är det sent! av Emma Adbåge. Rabén & Sjögren 2015
Sovdags för Lydia Text: Moa-Lina Croall Bild: Klara 
Persson. Alfabeta 2015 • Läs mer på sid 2
Den stora slummerboken Text: Giovanna Zoboli.  
Bild: Simona Mulazzani. Urax förlag 2015

Få syskon, 3-6 år
Den nya lilla personen av Lauren Child. Bonnier Carlsen 2015
En liten röd hare av Katarina Strömgård. Opal 2015 • Läs mer på sid 2
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En liten röd hare
En mamma kan ha en bebis i magen. Ett barn kanske kan ha 
något annat att ta hand om i fantasin, kanske en röd liten hare? 
Bebisar kan ju ingenting, men harungar kan man ju leka med! 
När de vuxna vill att det ska vara tyst för bebisens skull kan det 
hända att haren plötsligt börjar banka på kastruller. Då kanske 
haren försvinner. En finstämd bok om att få syskon, om fantasi, 
glädje och syskonsvartsjuka.

Sovdags för Lydia
Att gå och lägga sig och sova är det tråkigaste Lydia vet. När 
Lydias mammor säger: ”Så Lydia, nu är det läggdags”, ja då 
kommer Lydia på tusen saker som bara måste göras. Men 
varför måste man sova i en säng egentligen? Hästar står ju 
upp och sover, fladdermöss hänger i knävecken och hajar 
sover ju nästan aldrig. Lydia bestämmer sig för att bädda ner 
sig och sova i badkaret. Går det att somna där? 

Vi på savannen
Här träffar du savannens djur, som elefant, giraff, apa och krokodil. 
Boken är taktil så du kan känna zebrans ränder, trädens kronor och 
apans lianer. Vi på savannen är en finurlig pärla i fina färger med 
form- och djurtema.

Nyhetsbrev 
– nya böcker!
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