Boktips
LISA BJÄRBOS

Lisa Bjärbo är författare och journalist som poddar om barn- och ungdomslitteratur
i podcasten ”Bladen brinner” tillsammans med Johanna Lindbäck. I samarbete med
oss på InfoMentor delar hon här med sig av boktips till barn i förskoleåldern.

Katt kan på morgonen
Sanna Töringe och Kristina Digman
Om en vanlig morgon hemma hos
livliga lilla Katt och Katts tålmodiga
mamma. Perfekt igenkänning för alla
i kan-själv-åldern och deras vuxna.

Vem ser Dim?
Maria Nilsson Thore
Dim är en liten, liten filur som bor djupt
inne i skogen. Vem har tid att upptäcka
den som är mindre?

Ninna och syskongrodden
Matilda Ruta
Filosofiskt men vardagligt och rättframt
om bebisar och att snart få ett syskon.
En ny favorit bland att-bli-syskonböckerna!

Kattfesten
Siri Ahmed Backström
Äntligen ska barnen få sin katt! Men
hur går det för gubben, som blir ensam
kvar när katten försvinner? Om empati,
längtan och ensamhet.

Bockarna Bruse på badhuset
Björn Rørvik & Gry Moursund
Den välkända sagan får nytt liv
i denna tokiga berättelse. Stor
humor och rafflande spänning!

Dino deluxe
Sarah Sheppard
Populärvetenskap när den är som bäst!
En rolig och färgsprakande faktabok
om dinosaurier!

Pudlar och pommes
Pija Lindenbaum
Tre hundar måste fly från sitt hemland
och hamnar på ett nytt ställe där allt är
konstigt och annorlunda. Lättbegripligt
om flykt och emigration.

Sigge, så får man inte göra!
Daisy Hirst
Roligt och med mycket igenkänning
kring att ha ett småsyskon. (Red anm.
Det är Lisa Bjärbo som har gjort den
fyndiga översättningen.)

Nina och snöleoparden
Emi Gunér
Korta kapitel om Nina, 5 år, och hennes
vardag. En rolig, allvarlig och träffsäker
högläsningsbok. Öppnar för världens
bästa samtal efter läsningen!

Björnens sång
Benjamin Chaud
Ett praktverk i grandiost bilderboksformat. Leta i det vackra bildmyllret
efter den lilla björn som försvunnit
från sin pappa!
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