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Småbarnsböcker

Stephanie Blake
Översatt av Elin Svahn
Inte doktorn!
Simon bryter armen när han gör ett riktigt, riktigt
snyggt mål på skolgården. Klasskompisarna blir bekymrade. De berättar gärna och detaljerat för Simon
om exakt HUR ont det gör när doktorn ska fixa till en
bruten arm. PANIK! Simon blir livrädd och vill absolut
inte träffa någon doktor! Men hos doktorn på sjukhuset får Simon berätta om sitt sagolikt snygga mål, och
han kan stolt visa upp ett tjusigt gips för kompisarna
dagen efter.
Stephanie Blake föddes 1968 i USA, men bor idag i Paris
med man och sex barn. Bilderböcker har alltid varit en
passion för Stephanie, och hennes syskon fick räkna med
att få egengjorda bilderböcker av henne när de fyllde år.
Stephanie Blake har som vuxen fortsatt att skapa både
bilderböcker och kapitelböcker, och berättelserna om
den lilla egensinniga kaninen Simon har blivit en stor
framgång i flera länder.
9789150224672, 32 sidor, inbunden, från 3 år, utk. maj

Sigge älskar verkligen hundar, alla hundar! På väg
till morfar cyklar han och mamma förbi en vallhund
som vallar får, en ledarhund och hundar som tränar
agility. Sigge och mamma ser till och med en polishund. Wow! Och när de kommer fram till morfar så
har han en överraskning åt Sigge
9789150224757 32 sidor, inbunden, från 0 år, utk. maj

Småbarnsböcker

Eva Vidén (text)
Jens Ahlbom (bild)
Sigges hundar

Bilderböcker

George Johansson (text)
Jens Ahlbom (bild)
Mulle Meck: Buffa som valp
Hur möttes Mulle och Buffa? Äntligen får vi svaret!
Första provturen med molijoxmopeden. Den stretar på i uppförsbacken och mitt på krönet står en
liten låda med hål i. Och en skylt: Hjälp! Ta hand
om mig, den som kan.
George Johansson och Jens Ahlbom har ett mångårigt samarbete bakom sig genom böckerna om Mulle
Meck. Förutom böcker har det även blivit spel och
appar om den händige och finurlige Mulle och hans
hund Buffa.
9789150224740, 40 sidor, inbunden, från 3 år, utk. maj

Fantastiska fakta om nattfjärilar och andra livsviktiga
insekter som lever om natten! Lär känna mörkret och
de insekter som lever då. Sätt dig vid en gammal asp,
tänd en ficklampa och vänta. Har du tur, kan du få
träffa Nikko och hans kompisar. Nikko är ett nattfly.
Ett fly är en sorts nattfjäril. Lillan hänger också med.
Hon är en lysmask och lyser upp mörkret.
Milena Bergquist är författare och journalist som är övertygad om att allt vi människor gör har ett avtryck. Hon
vill gå försiktigt fram och röra om, skapa gott och inspirera. Johanna Magoria är illustratör och grafisk formgivare
med en examen från HDK och the Royal Danish Academy
of Fine Arts.
9789150224665, 32 sidor, inbunden, från 3 år, utk. maj

Missa inte Milenas och Johannas förra bok
Vilda Barbro:
Livsviktiga fakta om bin och insekter

Faktaböcker

Milena Bergquist (text)
Johanna Magoria (bild)
Nikko Nattflygare : Fantastiska
fakta om nattfjärilar och andra
insekter

Faktaböcker

Elisabeth Östnäs (text)
Elin Hägg (bild)
Lätta fakta om nordiska gudar
Vikingarna trodde inte på en gud utan på många. Olika gudar hade olika funktioner. En kunde ge regn, en
annan kunde påverka skörden så att människor slapp
svälta. Möt Oden, Tor och Freja, Frigg, Idun och Loke.
Läs om kriget mellan asar och vaner och hur kriget
tog slut. Fascineras av vikingarnas föreställningar om
liv och död och av de mäktiga völvorna.
9789150224580, 32 sidor, inbunden, från 6 år, utk. maj

Faktaböcker

James Maclaine (text)
Maribel Lechuga (bild)
Översatt av Bo Samuelsson
Lätta fakta om sengångare
Sengångare hänger upp och ner i träd. De rör sig
mycket, mycket sakta. Visste du att det växer alger på
deras päls? Sengångare bajsar bara en gång i veckan
och för att göra det kommer de ner från träden som
de annars sällan lämnar. De till och med föder barn
hängandes i träden. Detta och mycket mer får du veta
i den här boken.
9789150224689 32 sidor, inbunden, från 6 år, utk. augusti
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Den här brunstrupiga sengångaren har hittat en
smaskig, röd knopp att äta.
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6-9 år

Rex Stone (text)
Louise Forshaw (bild)
Översatt av Ellinor Ledger
Dinosaurieklubben: T-Rex anfaller
Jamie och Tess är medlemmar i Dinosaurieklubben ett
nätverk av barn runt om i världen som delar med sig
av dinosauriekunskap. De hjälper varandra att identifiera fossiler, posta nya dinoupptäckter och chatta om
allt förhistoriskt. Jamie och Tess utforskar Ammonite
Bay, en strand känd för sina fossil. Tess visar en hemlig
grotta med fossiler över hela väggarna. Men vad är det
för konstig tunnel där bak? Tillsammans går de genom
tunneln och upptäcker några dinosauriefotspår – de två
vännerna har förflyttats till en dold värld där dinosaurierna fortfarande lever! Det är fantastiskt, men farligt
också och de kommer definitivt att behöva hjälp från
Dinosaurieklubben.
En nervkittlande berättelse från en dold värld, kompletterad med fakta. Perfekt för högläsning! Lättläst, spännande
äventyrsserie med Jurassic Park-känsla.
9789150224696, 128 sidor, inbunden, från 6 år, utk. maj

Andra boken i serien kommer
hösten 2022!

Max och Sofias liv förändras när de upptäcker en övergiven segelbåt. Det visar sig att båten är magisk och Max
och Sofia får resa till olika delar av världen och hjälpa
andra barn med spännande uppdrag att rädda miljön.
Den första resan gick till Hawaii och de hotade havssköldpaddorna. Nu är det dags för en nya resa och den
här gången tar båten Stormsegel dem med till Amazonas regnskog. Uppdraget är att rädda den scharlakansröda aran. Natur och vår hotade miljö är utgångspunkt
för varje äventyr och som bonusmaterial i varje bok får
vi intressanta fakta. Stormseglarna är en fartfylld äventyrsserie, perfekt för barn som just knäckt läskoden och
som brinner för djur och natur och vår miljö.
9789150224559, 128 sidor, inbunden, från 6 år, utk. maj

Första boken i serien heter Stormseglarna:
Rädda sköldpaddorna!

6-9 år

Jen Marlin (text)
Izzy Burton (bild)
Översatt av Sofia Lindelöf
Stormseglarna:
Hitta papegojorna!
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