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Villes bästa vän 
        
En bilderbok för småbarn om att hjälpa varandra. Villes bästa vän på förskolan är 
Laura och hon lär honom att gunga själv – högt upp i luften! Och i boken lär du dig 
att göra en egen liten pappersgunga att leka med.                                                   
 
 
 
Dollans dagis   
 
Tygdockan Dollan ska gå till dagis, det måste alla. Kungen har sagt det. På dagis 
finns ankan Ragge och hunden Knutte – som Dollan är kär i... De ska leka alla tre, 
det blir bråk men de klarar ut det utan vuxnas hjälp. En genial småbarnshistoria, i ett 
samarbete mellan två av våra bästa bilderboksmakare.                                   
 
 
 
Genvägen  
 
En dag är det morfar som ska följa Maya till förskolan. Det blir hon som får visa 
vägen och det blir en annorlunda, spännande och humoristisk vandring förbi 
djuraffären, äppelträden och att hälsa på hästen. En bilderbok om samvaro mellan 
generationer.                           
 
 
 
Hemma hos Plupp  
 
De många bilderböckerna om det lilla "trollet" med det stora blåa håret är moderna 
klassiker. I den här historien har hösten kommit och Plupp måste samla mat till sitt 
vinterförråd i sin torvkåta vid sjön Blåvattnet. Många av djuren han möter vill ha hans 
mat, andra som renen Likko, hjälper honom. Och får smaka på Plupps 
vintermat.                                                 
 
 
 
En flodhäst i huset   
 
Vad skulle du göra om det plötsligt stod en tvätt-äkta flodhäst i din trädgård? Och 
vad skulle din mamma och pappa säga? Och grannarna... Den här läsa-själv eller 
ännu hellre läsa högt boken är en riktig pärla! Man skrattar åt fantasin i både text och 
bild – en verklig klassiker för alla åldrar.             
 
 
 



En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga 
 
Hit och dit och tvärtemot! Vem är lång och vem är bred? Vem är rak och vem är 
sned? I denna bilderbok på vers bubblar det av lustfylld språklek men det finns 
också ett allvar – hur förstår vi motsättningar, detta att vara olika."Ibland är man dum 
och ibland är man snäll."                                                       
 
 
 
Vill ni se en stjärna?     
 
Astor vill så gärna bli en stjärna – han kan både vifta på öronen och busvissla men 
det räcker inte. Hans bäste kompis Ruben hittar en bok om hypnos och kör igång 
magiska saker för att hjälpa Astor få en filmroll. Och lyckas! En positiv och rolig bok 
att läsa själv.     
 
 
 
Vita streck   
 
På nästan alla vägar finns det vita streck som skapar ordning och reda i trafiken. 
Men vem har målat dit dem? I den här fantasifulla konstnärliga bilderboken är det 
flickan Vita som gör de raka strecken. Och som hjälper en pojke som inte vågar 
korsa gatan för alla bilar – hon ritar ett övergångsställe.   
 
 
 
Castor odlar 
  
Bävern Castor älskar att odla. När hans blommor vissnar planterar han några vita 
bönor. Ett par krukor, lite jord, vatten och en smula tålamod är allt som behövs. Sen 
får Castor både blommor och blad, en god middag och nya bönfrön att plantera. I 
denna faktabok får du, liten som stor, inspiration och tips för att själv börja 
odla.                   
 
 
 
Anna åker på semester   
 
Hela familjen, mamma, pappa, bröderna Kalle och Ola och Anna ska åka på 
semester. Resväskan är packad, men det är 96 dagar till avresan med en stor båt! 
Förberedelserna är många och diskussionerna långa. Många barn och vuxna kan 
känna igen sig i historien om resan dit, vistelsen på en ny plats med olika viljor, 
hemresan och alla minnen. En riktig familjebok. 
 


