Strandberg, Mats: Monstret i natten
När Frank Steen fyller nio händer
det något märkligt i hans liv. Först
blir han biten av grannens hund
och efter det drömmer Frank
mystiska drömmar om att bli täckt
av lurvig päls och springa i skogen
på fyra ben. Han vill bara bli
klappad, kliad bakom öronen och gosad med. Men
varför blir alla så rädda? Kapitelbok.
Sundström, Josefine: Sagasagor: studsmatta,
simskola och en borttappad tigertass.
Del 1 i serien Sagasagor. Saga
Louisa Larsson bor i en
radhuslänga. Där finns en
allergisk mamma, en småstressad
pappa samt även grannar,
smådjur och några barn som gillar
att hoppa studsmatta. Även morfar bor i närheten,
där känner sig Saga stor, får steka falukorv, dricka
starkt kaffe och sova i ett eget rum, men så stor är
hon inte. Kapitelbok.
Thydell, Johanna och Ramel, Charlotte: Det är en
gris på dagis
En gris står i en hage och tittar på barnen som
leker långt där borta på dagis.
Han vill också vara med. Så till
slut så gräver han sig ut genom
hagen och springer bort till
dagis. En flicka har sett honom
och öppnar grinden. Grisen
smiter in. Alla barnen blir
överlyckliga men det är nog inte
så bra om fröknarna får syn på honom. Hur
gömmer man en gris? Bilderbok.

Sagosamlingar och antologier:
Berätta en saga
Barnens första sagor! Boken
innehåller mer eller mindre
kända sagor som många av oss
känner igen. Antologi.
Sagor om våren
Tema årstider. Handlar om våren i
olika berättelser, sånger och dikter.
Antologi.

Högläsningstips

för
4-5-åringar

Sagor om sommaren
Berättelser om sommaren,
sånger och dikter. Antologi.

Sagor om hösten
Berättelse om hösten i sånger och
dikter. Antologi.

Sagor om vintern
Berättelse om vintern i verser,
sånger och dikter. Antologi.
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Augustson, Björn: Beppe och Isabel
Beppes bästa vän är Isabel. Ingen är som hon. Hon
gör längst sladdmärken med cykeln
i gruset. När Beppe är med Isabel
behöver han inte tänka på pappa
som har flyttat till stjärnorna. Men
så flyttar en ny kille in i lägenheten
bredvid och förstör allt…
Kapitelbok.
Bjärbo, Lisa: Ivar träffar en diplodocus
Ivar är världsmästare på dinosaurer. På kvällen när
pappa sover blir dinosaurierna i Dinoland levande.
I denna bilderbok hjälper Ivar
diplodocusen Doris som har
tappat bort sin flock i ett
vulkanutbrott.
Äventyrsberättelse med
avlutande roligt faktauppslag.
Läs även de andra böckerna
om Ivar. Bilderbok.

Crowther, Kitty: Sagor om natten
Snälla, snälla, snälla berätta tre sagor för mig
mamma Björn säger lilla björn. Tre sagor? Sa
mamma Björn. Ja, Jag sa ju snälla tre gånger. Först
är sagan om Nattvakten som
ser till att alla djur i skogen går
och lägger sig. Den andra är
om den modiga flickan Zhora
som är på jakt efter skogens
läckraste björnbär. I den
tredje och sista sagan möter vi
Bo som aldrig blir varm och
ofta ligger sömnlös. Bilderbok.

Faber, Polly: Absolut ingen gris
Ingår i serien Mango &
Bambang. Denna bok tar oss
igenom hur Mango och
Bambang egentligen blev
vänner. Mango är orädd och
bra på allt och Bambang är
rädd för allt och inte bra på
någonting enligt honom
själv. Dessutom är han en asiatisk tapir och ingen
gris. Kapitelbok.

Karinsdotter, Emma: Lisbet och sambakungen
Lisbet har mestadels kul med
farmor som hon även bor hos.
Men i hemlighet drömmer hon
om en egen kompis. Även om
farmor är kul som älskar
geléhallon och vinna
internationella cykeltävlingar
och att tantsnuska med sin
gamla flickvän, agenten Agatha
Fox. Kapitelbok.

Gough, Julian: Kanins dåliga vanor
Björn vaknar upp för tidigt ur sitt
ide. Om hon inte kan sova, kan
hon ju göra en snögubbe. Kanin
har aldrig gjort en snögubbe
tidigare, men han vill göra en som
är bättre än Björns. När en lavin
och en varg är i faggorna så inser
kanin att det kan vara bra att ha
en vän på sin sida. En berättelse om vänskap,
gravitation och en liten gnutta bajs. Kapitelbok.

Stark, Ulf: Elmer Städare
”Är det smutsigt kommer jag”, står det på en
textad lapp. Elmers
telefon ringer flitigt. Han
måste åka hit och dit. Till
kungens slott och även till
den ensamma gamla
damen. Elmer städar bäst i
stan. Bilderbok.

Höglund, Anna: Förvandlingen
Ett barn bor ihop med sin pappa som är riddare. En
dag måste pappan ut och kämpa mot en jätte som
förstenar alla med sin blick.
Barnet blir ensamt kvar. Många
dagar och nätter går. Varje kväll
säger barnet god natt till sig själv
i spegeln. En kväll brinner sista
ljuset ut och slocknar. Allt blir
mörkt och då tar barnet kniv och spegeln och ger
sig ut för att leta efter sin pappa. Bilderbok.

Olsson, Lotta och Landström Olof: Mitt bland
stjärnorna
En bok som tar med oss från alltings början till
dagens myllrande värld av djur och växter. Verser
och rim om hur liv tog sin
början i vattnet. Trots att
levande varelser är så olika,
vilar vi alla i en värld av
mörker och varm väta tills
det är dags att födas och
förundras över livet.
Bilderbok.
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