Lundmark, Lisa: Haj-Jenny
Jenny älskar att läsa om hajar. De är tysta och gör
som de vill. Den enda som inte säger åt Jenny att
prata högre är Amina och tillsammans kan de vara
tysta och rita i timmar. Så när
magistern säger: -”Prata
högt” så blir Jenny tyst-arg
och förstår inte varför
magistern vill att alla ska vara
bläckfiskar som räcker upp
alla sina åtta armar på en och
samma gång. Magistern
förstår inte att det finns hajar också, som är tysta,
de säger ingenting, simmar runt och ingen vågar
säga PRATA HÖGT till en haj! Kapitelbok.

Sjöberg, Lena: Under ett rabarberblad
Här finns berättelser om fåglar
och fjärilar, höghus och hönor,
pappor och paddor. Verser på
rim om natur och djur.
Diktsamling.

Nilsson, Ulf: Ett fall för Paddy
Boken ingår i serien Kommissarie
Gordon. Paddy är nöjd och glad
med sitt liv som polis. Långsamt
kommer Paddys minnen tillbaka
och något riktigt hemskt hände,
räven var inblandad. Tillsammans
med Gordon och två småpoliser
ger hon sig iväg och ut på sitt
viktigaste uppdrag – att hitta sin mamma.
Kapitelbok.

Stark, Ulf Amy: Aron och Anden
Amy och Aron leker på skroten
som Amys pappa äger. Aron
hoppas att hans pappa snart ska
komma hem och Amy önskar sig
fred på jorden. En dag råkar de
snava över en rostig oljekanna
med pip. Inne i kannan bor den
blyge och trulige anden Mujo. Det visar sig vara
ganska bra att ha en vän som är ande. Kapitelbok.

Rosoff, Meg: En duktig hund
Det är kris i familjen Peachey.
Mamma har sagt har sagt upp sig
som mamma och gör yoga istället.
Betty, yngsta dottern, kommer på
idén att de skall skaffa sig en hund.
Denna smarta hund från
hundstallet är precis vad familjen
behöver för att ordna upp krisen. Kapitelbok.

Högläsningstips

Sparring, Anders: Familjen Knyckertz och
födelsedagskuppen
Familjen Knyckertz kan inte låta bli
att ta saker som inte är deras.
Förutom Ture som vill bli polis.
Föräldrarna är lite oroliga och
hoppas han ska komma på bättre
tankar snart. Kapitelbok.

Steinman, I.V: Balthasar Brun detektivbyrå:
Mysteriet med den försvunna katten
Sommarlov, trist eller? Henny ser
en annons till att bli assistent till
detektiv. Detektiven är osäker på
om hon fixar jobbet. Därför får hon
en vecka på sig att hitta en
försvunnen katt. Sommarlov blev
inte lika trist längre. Kapitelbok.
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Alaskoski, Susanna: Hej Kungen!
Kungaparet besöker Ystad och femmorna får vara
med och bestämma vad de ska
göra under sitt stadsbesök.
Fröken tror att kungaparet vill
göra saker som de är vana vid
men det tror inte Tiia och hennes
kompisar. De tror kungen vill
träffa Peggis mamma som är
kallskänka och de gamla tanterna som Tiias pappa
tar hand om. Och tvättstugorna i bostadsområdet
Fridhem. Kapitelbok.
Finne, Anne & Göthner Emma: En mördarkatts
dagbok
Stackars Ellie blir helt förtvivlad när Tuffy släpar in
en död fågel. Och sedan en
mus. Tuffy fattar inte varför
Ellie gnäller. Han är ju katt.
Men när grannens älskade
kanin Stampe baxas in genom
kattluckan är måttet rågat.
Kapitelbok.
Gottfridsson, Linn: Myran och gåtorna
Myrans mamma är kär och det är
bra, då säger hon ja, till nästan allt.
Hon verkar ha glömt att bli
irriterad och märker knappt att
Myran har glömt bort sina läxor.
Föräldrarna bor inte ihop längre.
Andra veckan bor Myran hos hans
pappa och katten Ludde. Men vuxenproblem är
inget han har tid att bry sig om. Han ska jaga efter
Eva på skolgården och lära sig nya gåtor.
Kapitelbok.

Gunér, Emi: Nin & Jim: Hemlisar & kompisar
Del 3 i serien Högläsning. Det har
börjat en ny kille i klassen som
heter Jim. Nina vill få en ny
kompis, en som skrattar åt precis
samma saker. Vara osams, ha
hemlisar och allra första
sommaravslutning. Kapitelbok.
Halvarsson, Isabelle: Puzzel, den lilla
smuggelhunden
Mysig serie för alla som gillar
hundar.
Puzzel blir tagen lite för
tidigt från sin mamma och
dessutom insmugglad in till
Sverige. Som tur är hamnar
den lilla jack Russelhunden
hos en snäll familj. Kapitelbok.
Hyder, Tilly: Syskonen Tilly Bibliotekskuppen
En ny bok om drakryttaren William Storm finns
inlåst i skolans bibliotek.
Syskonen Tilly måste läsa den
före elaka Frank som annars
avslöjar slutet för dem. Det
krävs mycket planering och en
stor portion tur. Kapitelbok.

Jönsson, Ingrid: Vilse i rymden och andra
berättelser
Måste alla älska fotboll? Vad
gör man när man tappat bort
farmors hund? Dessa och
andra frågor får man svar på
när man läser berättelserna i
den här boken. Varma och
underfyndiga noveller som berör. Noveller.
Kuhlmann, Torben Armstron: Den första musen
på månen
En liten mus hade en stor dröm. För att förverkliga
den behövde den
uppfinningsrikedom, list och
allra mest mod. En liten vetgirig
mus betraktade månen genom
sin kikare varje natt. Hans
vänner var övertygade om att
månen var gjord av ost och inte
alls intresserade av att höra om hans vetenskapliga
upptäckter. Kapitelbok.
Lagercrantz, Rose: Liten svart hund i natten
Matte har ramlat ihop och
hunden har de inte brytt sig om
i brådskan. Han sprang och
sprang tills han kom till parken
som de brukar gå i. Där lade
han sig under en buske och sov,
hungrig, trött och ensam. Bok
om att tappa bort sig, hålla ut, komma till rätta
igen och förlita sig på sin noskänsla. Kapitelbok.
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