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Bråkiga bokstäver
Sigge ska börja i ettan. Han gillar både gympa och matte. Men när han tänker på
bokstäverna gör det lite ont i magen. Bokstäverna bara bråkar med honom.
En bok om hur svårt det kan vara att lära sig läsa och skriva, men att det går.

Elmer Städare
Efter att ha varit stjärnkock är Elmer nu städare. Den bästa i hela landet. Han kör runt
med sin lilla städbil. Då ringer det från slottet. Panik! Hur ostädat som helst fast det är
kungens födelsedag.

Hattresan
Elefanten Knut trivs jättebra i sin stuga i skogen, men ibland känner han sig ensam.
En dag får han en idé. Han ska åka och hälsa på alla sina kusiner på savannen i
Afrika!

Matildas katter
Matilda har två katter, Nisse och Bosse. Men i fantasin är de inte som vanliga katter –
de är en tiger och ett lejon! Ibland blir andra människor rädda för dem. Och det är inte
lätt när de är hungriga, ska borta tänderna eller vill sova i Matildas säng.

Känn igen 25 myror och andra småkryp
Lär dig känna igen myror och andra småkryp. Inte bara några stycken och inte heller
jättemånga. Men alldeles tillräckligt många för att du ska känna dig riktigt duktig. 25
stycken! Det klarar du lätt.

Rebell på ridskolan
Hästen Rebell är glad! Hon ska få gå på ridskola och med en riktig unge på ryggen.
Men ungen sitter inte fast utan den ramlar av hela tiden. Hur ska det nu gå?
Bok med kort text och stora bokstäver.

Den mystiske Sticks
När Veras mamma börjar prata om den mystiske Sticks bestämmer sig Vera sig för
att ta reda på vem han är och var han gömmer sig. Men vem är han egentligen? En
fantasirik och hisnande historia.

Åka buss
Ett barn och en mamma färdas i en buss. Den skumpar och hoppar, startar och
stannar. Resan går över brandgula berg och ett väldigt hav. Målet är en okänd plats.
Kanske är det ett nytt hem?
Boken är utgiven i samarbete med Forum för levande historia.

