Guettler, Kalle: Monsterkatten.
Lilla monster har fått en
kattunge. Han ägnar all sin tid åt
den och varken vill eller kan leka
med Stora Monster. Plötsligt är
monsterkatten borta. Lilla
monster är förtvivlad. Men vad är
det Stora Monster mumlar om?
Vet han något om var lilla
monsterkatten tagit vägen?
McNiff, Dawn: Mammas lilla monster. Monster
älskar sina mammor! Minimonster älskar sin mamma
mer än något annat. När mamma ska gå på fest och
han inte får följa med blir han jätteledsen. Inte ens
när barnvakten tant Padda frågar om han vill ha
mögelmjölk känns det bättre, för trots att han
ÄLSKAR mögelmjölk älskar han ändå mamma mer.

Spöken
Berebrouckx, Annemie: Anton är rädd för spöken.
Antons mamma och pappa ska åka till Paris över
helgen. Anton och Syster ska inte följa med.
Syster ska sova över hos en kompis, och Anton ska få
bo hos Granne. Men fast Anton ligger i en mjuk och
skön säng i ett fint rum, så kan han inte somna. Han
hör mystiska ljud och ser en skugga röra sig. Tänk om
det är ett spöke! Som tur är vet Grannes fru, Zuri,
precis hur man skrämmer bort spöken.
Berg, Sara: Spöket i köket. Spöket i Köket en
barnbok som tar de yngsta
barnens fantasivärld på största
allvar. För vad händer egentligen
när det blivit mörkt och månen

stigit på kvällshimlen? Jo det är Spöket som tar hand
om köket. Och då kan allt hända: Oj, vad det dundrar!
Varför flyger havregryn i luften? Och vem är det
som gör spår i mjölet?
Halling, Thomas: Mot spökslottet. Moa är på väg
mot spökslottet. I handen har
hon sin ficklampa. Hon går in
genom den tunga porten, igenom
stora salar, uppför långa trappor,
upp på vinden, där finns en kista
och i kistan finns en...vampyr! Moa
springer tillbaka allt vad hon
orkar, till hon kommer ut igen. Då
kommer nästa överraskning!
Jansson, Tove: Mumintrollet och det lilla spöket.
Mumintrollet kan inte sova. Han hör konstiga ljud och
vart han är tittar är det alldeles mörkt. Men det
värsta är att han hör små fötter tassa runt i rummet.
Då får Snorkfröken en idé: Enda sättet att bli av
med sin rädsla är att visa hur modig man faktiskt är.
Palmaer, Andreas: Sopnedgasten och andra
moderna monster. Alla vet ju var spöken och
monster bor. I gamla spökhus, såklart, med
knarrande trappor och fuktiga källare. Nja, det finns
faktiskt monster och spöken som vill bo där det är
fint och fräscht. Hemma hos dig alltså. Så se upp, för
när Stök-Spök, sopnedgasten och Ola Toa kryper
fram kan vad som helst hända!
Töringe, Sanna: Rädda spöket. Det
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är en mörk, mörk kväll ... Vem surar i
mörkret under sängen? Ett spöke!
Varför surar hon? För att ingen tror
att hon finns! Vad ska hon göra åt det?
Hon ska skrämmas! Men kedjorna finns
på vinden och där bor vampyrerna och
spöken är rädda för vampyrer.
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Gustavsson, Per: När prinsar fångar drakar. Den

Drakar

Bee, William: Världens bästa monster. Sidney

första boken om prinsen där han

tycker att han har världens bästa monster. Därför

Baeten, Lieve: Den lille draken. Vad gör en liten

upptäcker att ett slott inte är

har han anmält honom till en tävling. Vem har hårigast

hemsk drake, när hemskheten inte riktigt fungerar?

komplett utan en drake. Han ger

vårta? Vem gör den läskigaste flygturen? Vem har

Enkelt, han övar på ett barn. Sådana är nämligen

sig bums ut på drakjakt, men vad

den lortigaste pälsen? Vem gör den äcklligaste

mycket lättskrämda. Men människobarnet som

händer om en prins blir fångad av

prutten och har den hetaste andedräkten? Många

drakmamman hämtat är ingen räddhare och reagerar

en eldsprutande drake? Hur ska

monster tävlar. Hur går det för Sidneys monster?

inte alls som de vuxna drakarna tänkt sig.

han komma ur den knipan?

Bergström, Gunilla: Mera monster, Alfons! Alfons

Björk, Christina: Prinsessor och

Lethinen, Emilia: Raringen min, var inte så ogin!

har fått jobb. Han är barnvakt åt

drakar, En riktigt härlig,

Dikter för drivna drakuppfödare. Vilket djur är

lille Småtting. Hela kvällen ska han

annorlunda bok om sju prinsessor

större än en tjur och ångar som ett ånglok? En egen

vara hos honom. Ge honom

och ännu flera drakar, skriven och

drake förstås! Den väcker uppmärksamhet i

kvällsmat, läsa sagor och stoppa

illustrerad av drak- och

societeten, älskar stinkande ostar och drar med sig

honom i säng. Men det blir inte alls

prinsessexperterna Christina

sin ryttare på en vild rodeofärd. I Emilia Lehtinens

som Alfons tänkt sig. Småtting

Björk och Eva Eriksson.

dikter och Laura Valojärvis bilder far de ständigt lika

Prinsessor och drakar innehåller sju

oberäkneliga odågorna fram.

Alfons göra då?

Morris, Jackie: Berätta om din

Egerkrans, Johan: Första monsterboken. Åtta

drake. En mysig och

rysliga, läskiga monster som t.ex. mumier, demoner,

Donaldson, Julia: Zog. En underfundig och rolig

fantasieggande bilderbok som

vampyrer och varulvar får här varsin vers. Du får

bilderbok om konsten att bli en stor och skrämmande

beskriver olika sorters drakar, allt

veta att zombien raglar genom stan som en hjärndöd

drake - fast man bara är en liten nybörjardrake.

från en drake som andas ut

huligan. Vampyren flaxar runt i natten sörplar hellre

snöflingor till en drake så liten att

blod än vatten. Spöket fick ett tragiskt slut skräms

den kan sitta vid örat och berätta

nu med horribla tjut.

prinsessberättelser, en för varje veckodag. Läs även
Riddare och drakar.

Funke, Cornelia: Månskensdraken. Det är natt.
Philip ligger i sin säng i
månskenet, och plötsligt

sagor.

säger att han kan själv. Vad ska

Fardell, John: När Leo blev uppäten. När Leo blir

kommer en drake ut ur

uppäten av en glufsare måste

sagoboken som ligger vid hans

Sara försöka rädda honom.

säng, med en riddare i full
rustning tätt i hälarna. Philip
vill skydda draken från
riddaren men upptäcker att han blir lika liten som
riddaren. Vad ska han göra? En spännande men inte
skrämmande drakberättelse.

Monster

Men att rädda någon från en
glufsares mage är inte så lätt -

Ask, Rikard: Ett monster med snurrig päls. Ett

särskilt inte när det finns

monster med snurrig päls har fått ont i magen. Vad

andra otäcka och konstiga djur

hjälper? Kanske ett pulver eller medicin? Men i
badrumsskåpet finns bara två bin. Magont kan häxan
fixa, hon kan pulver, trolla och trixa.
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som dyker upp för en smaskig
måltid... En vild, knasig och väldigt rolig bok kryddad
med läskigheter.

