Boktips
Vad vill du bli när du blir stor? Av Pamela von Sabljar Från 3 år
Vad vill du jobba med när du bli vuxen?
Kanske vill du bli astronaut som Alice?
Eller gymnast som Isac?

Eller kanske något helt annat?
Det här är en bok om möjligheter, om vad du kan göra och bli!
Här kommer UppfinnarJohanna! Av Ann-Christine Magnusson Från 3 år
Simsala fnatt, håll er för skratt! UppfinnarJohanna ska bli världens bästa uppfinnare.
Idag tänker hon prova sin nya uppfinning på stans suraste gubbe, Surolle. Det kan
bara inte misslyckas. Småbrorsorna Sten och Stanley följer med.
Pudlar och Pommes av Pija Lindenbaum Från 3 år
De tre hundarna Ullis, Ludde och Katta bor på ett bra ställe. De har en pool och
potatis så det räcker. Men en dag ligger en stor sten i poolen och trädgårdslandet har
torkat så att potatisskörden slår fel. Med sin sista potatis i en glasburk tvingas de ge
sig av i en liten båt på öppet hav för att hitta en ny plats. När de till slut siktar land
möts de av tre pudlar på stranden. Kan det här bli deras nya ställe? Får de smaka på lite pommes?
När prinsar stannar hemma av Per Gustavsson Från 3 år
En dag när prinsen vill ta det lugnt, kommer rövare till slottet och gömmer sig för den
hemska Svartdraken. Men Svartdraken har gömt sig under prinsens säng, eftersom
den är rädd för Oggligronken. Och när Oggligronken stirrar in genom fönstret, ser de
att han darrar av skräck. Vad är han rädd för?
Lill-Zlatan och morbror Raring – Pija Lindenbaum Från 3 år
Lill-Zlatan heter egentligen Ella - det är morbror Tommy som kallar henne Lill-Zlatan.
När Ellas mamma och pappa är på Mallorca, bor hon hos mormor. Tommy har just
kommit hem från en resa, så Ella kan vara med honom. De gör en massa roliga saker
tillsammans. Men en dag sitter det någon som heter Steve i Tommys kök ...
Jag vill ha baklava av Kalle Güettler Från 3 år
En dag har Perian med sig baklava till förskolan. Mmm, vad smarrigt!
Jag vill också ha! Jag vill också baka baklava! Men ingen har tid att hjälpa mig. Kim
säger "kolla på nätet". "Vilket nät?" undrar jag. Typiskt! Allting får man ordna själv!
Prinsessor och drakar av Christina Björk Från 3 år
Sju prinsessberättelser som var och en handlar om ett möte mellan en prinsessa och en
drake eller en drakfamilj. Prinsessorna är handlingskraftiga, uppkopplade på nätet och
har egna hemsidor. De räddar sig själva från draken om de inte redan har lyckats göra
den till lekkamrat eller bytt jobb med den.

Nu leker vi av Sara Bergmark Elfgren Från 3 år
Kusinerna har flyttat till ett jättestort hus på landet. Det luktar gammalt och i några rum
ligger det kvar konstiga saker: en vattenkokare med trasig sladd, jordglob med länder
som inte längre finns och en mantel med gula stjärnor. Vem bodde här förut? Kanske
har de lämnat kvar en skatt?

Om inte av Kajsa Gordan och Anna Höglund Från 3 år
Dramatisk historia på rim om en dag på stranden som urartar

Tio vilda hästar av Grethe Rottböll och Lisen Adbåge Från 3 år
Räknesaga om tio vilda hästar som försvinner en efter en tills det bara är en kvar. Men
det är inte kul att vara ensam - den ensamma hästen längtar fruktansvärt efter sina
vänner. Hästen rusar tillbaka samma väg som den kommit och den ena hästen efter
den andra räddas tills de tio vilda hästarna är samlade igen.
När prinsessor går på zoo av Per Gustavsson Från 3 år
Prinsessan ska inviga stadens zoo, men när hon förklarar djurparken öppnad så är det
inte bara huvudgrindarna som går upp, utan även alla burgrindar. Djuren är plötsligt
lösa bland besökarna. Prinsessan tar rådigt tag i saken, den här gången med hjälp av en
pojke som heter Prinsessian.
Åh nej Bruno av Chris Haughton Pekbok
Bruno vill vara en duktig hund. Han försöker vara
duktig. Men nu har han fått syn på en TÅRTA! Vad gör Bruno då? Tokigt om hunden
Bruno som kämpar med sitt eget samvete.
Doris drar av Pija Lindenbaum Från 3 år
Doris måste lämna sitt bygge i sandlådan, trots att hon inte är klar, när mamma ropar.
Och så måste hon ta på sig kalaskläder eftersom familjen ska på kalas. Och varför måste
den där Egon strössla tårtan? Doris bestämmer sig för att rymma. En bok om ilskan som
väcks när man inte känner sig sedd eller tagen på allvar.
Malte modig och glitterhästen av Åsa Jacov Från 3 år
Plötsligt är den bara där, mitt framför näsan. Glitterhästen som har regnbågsman och
snälla ögon. Egentligen ska det vara en present till Maltes bästis Märta. Men hur ska
Malte kunna skiljas ifrån den? Det är ju precis en sådan han alltid velat ha, utan att han
visste om det. Malte kommer på en lösning. Men var den egentligen så bra? När Märtas kalas närmar
sig blir Malte alltmer tveksam.

Kivi och den gråtande goraffen av Jesper Lundqvist Från 3 år
Nu vill Kivi ha en gorilla. Och den som känner Kivi vet ju att det brukar bli som hen vill
på ett eller annat sätt. Inte helt utan strapatser dock och den här gången dras hela
Kivis familj in i det stora äventyret.
Piraterna och regnbågsskatten av Sara berg Från 3 år
Genom regnet lyser solen
Ragnhild Rysare tar pistolen

Hon skrattar och skjuter salut
Det finns en skatt vid regnbågens slut
Aj, aj pirater, målet är klart
skepp ohoj kamrater, nu tar vi fart!
Prinsen och önskestenen av Helena Davidsson Neppelberg Från 3 år
En liten prins i en stor slottsträdgård känner sig ensam. Men han har en ask. Och i
asken ligger det en alldeles slät och rund sten. En speciell sten som han fått av en
speciell person. Prinsen drömmer sig tillbaka till sommaren.
Plötsligt hör han en röst som ropar vid slottsgrinden. Kan det vara ?
En enkel och poetisk berättelse om vänskap och lycka.

