Lästips för
förskolan 2020
Inspirerande och lärorika böcker

K at a logen är et t s a m a rb et e mel l a n
L äroMe d i a B ok h a ndel o ch R ab én & Sj ög ren .

En bra bok
är som ett fönster
ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson uttryckte vid
ett tillfälle att ”en bra bok skall vara som ett fönster.”
Att läsning handlar om att titta ut och upptäcka nya
världar, men också om att se inåt och kunna känna
igen sig i andras berättelser.

D u vet väl at t
du ka n b estäl l a
A L L A b öcker
frå n L äroMe d ia
B ok ha ndel!

Vi har här samlat en mängd titlar som berör ämnen
som äventyr, sorg, glädje, rädslor, vänskap, kärlek,
utanförskap, natur och klimat och många fler som vi
hoppas skall väcka läslust. Det finns böcker för alla
tillfällen och alla smaker!
Och som grädde på moset vet vi ju alla att barn
som hittar läsglädjen får ett oslagbart verktyg
för ett livslångt lärande!
Varmt välkomna med er beställning!
LäroMedia Bokhandel

Försäljningsvillkor, gäller från 2020-04-01
Priser Samtliga priser i katalogen är preliminära (exkl. moms) och kan komma att justeras vid leverans. Vi reserverar oss för prisjusteringar samt eventuella tryckfel.
Leverans Leverans sker fraktfritt till skolan och utan faktura- och orderavgifter. Returvillkor Lägsta returantal är fem omärkta, felfria exemplar av en och samma titel.
Returfrakten bekostas av köparen. Returnerade varor krediteras enligt ert avtal. Kommentar Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.
Omslagsbild: ©Astrid Lindgren Aktiebolag™. Illustrerad av Ingrid Vang Nyman.
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En av våra
mest älskade
barnbokskaraktärer!
K R Å K A N S Ä G E R A K TA !
Mamma Mu vill klättra i träd, äta snö och balansera på en planka.
Men Kråkan gillar inte Mamma Mus idéer. Han säger AKTA! Man
kan ramla ner, man kan slå sig och man kan faktiskt få ont i magen.
Mamma Mu och Kråkan tycker olika om det mesta, men de har
väldigt roligt ihop!
En bok i kartong för de allra yngsta Mamma Mu-fansen.
Jujja Wieslander
ISBN 29-71981-9
Ca-pris: 58:-

LEDSEN
Med genial precision, utan ett enda överflödigt ord eller
pennstreck, förmedlar Lotta Olsson och Emma AdBåge
flickans växande förtvivlan och samspelet mellan barn
och vuxna. Handling, miljö och typer är utmejslade in i
minsta detalj – helt magiskt!
LEDSEN är en bilderbok att läsa om och om igen
och att prata om tillsammans. En blivande klassiker!
Lotta Olsson
ISBN 29-72495-0
Ca-pris: 94:-

En bok
att läsa om
och om igen!
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MAMMAN OCH DEN VILDA BEBIN
Det var en gång en mamma som var så
snäll och mild. Hon hade fått en bebi som
var förskräckligt vild. Allt som var farligt ville
bebin göra. På mammans tjat ville han
aldrig höra ... Den vilda bebin gömmer
sig, hänger i lampan och försvinner från
sin mamma, som tror att han blivit död ...

Fartfylld
klassiker i
ny jubileumsutgåva!

Barbro Lindgrens och Eva Erikssons
vilda bebi fyller 40 år. Det firar vi med
en nyutgåva av den första boken som
en del i vår klassikerserie.
Barbro Lindgren och Eva Eriksson
ISBN 29-72507-0
Ca-pris: 98:-

TA N D R E S A N : E L L E R N Ä R
B E L L A TA P PA D E E N TA N D
Bella tappar en tand, och den är nästan
lite magisk. Hon är stora damen nu,
säger tant Persson. Så stor att hon nog
kan åka buss helt själv, tror Bella.
Hon betalar med tanden när hon, Gustav
och lillebror Herbert åker buss till mormor.
Men vad konstigt det ser ut hos mormor,
har hon bytt tapeter, och möbler?
Har Bella, Gustav och Herbert verkligen
hamnat rätt? Tänk om de har kommit till
en häxa i stället?
Eva Eriksson
ISBN 29-71769-3
Ca-pris: 98:-
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PRICKEN

G I T TA N O C H G R ÅVA R G A R N A

Det var en gång nio små kaniner. Åtta av
dom var vita, men den nionde var alldeles
prickig och fick heta Pricken. En dag
rymmer Pricken hemifrån och när han
ger sig ut i stora världen upptäcker han
att det är fler än han som har prickar.

På en utflykt i skogen tappar Gittan
bort sitt dagis och blir alldeles ensam
kvar. Fast kanske inte helt ensam ändå?
Bland träden lyser små gula lampor, det
är gråvargarna som står där och trycker.
Det borde vara läskigt, men Gittan blir
inte rädd.

1949 kom Pricken ut i Sverige för första
gången, i översättning av Astrid Lindgren.
Boken fick stor uppmärksamhet och blev
snabbt en klassiker. Såhär 70 år senare har
Pricken blivit en av de mest älskade och
lästa bilderböckerna genom tiderna.
Margret Rey och H. A. Rey
ISBN 29-71565-1
Ca-pris: 98:-

Pija Lindenbaums älskade Gittan fyller
20 år. Det firar vi med en nyutgåva
av den första boken som en del i vår
klassikerserie.
Pija Lindenbaum
ISBN 29-72506-3
Ca-pris: 98:-
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Titta, peka och sjung tillsammans!
Böckerna är i kraftig papp och tål
många sångstunder.
Två av de första och största barnvisorna
kommer nu illustrerade i pekbokformat
av Ellen Ekmans oefterhärmliga penna.

BLINKA LILLA
STJÄRNA

E N E L E FA N T
BALANSERADE

Ellen Ekman
ISBN 29-72659-6
Ca-pris: 51:-

Ellen Ekman
ISBN 29-72658-9
Ca-pris: 51:-

En spännande
och varm
berättelse om
vänskap!

KUL I SKOGEN
FA K TA , T I P S O C H L E K A R
Välkommen in i skogen! En spännande och
förtrollande plats, men vad ska man hitta
på där egentligen? Vad sägs om att bli en
bajsdetektiv, en skogsakrobat eller kanske
en experimentexpert?
Med låga trösklar ger Julia Wiberg, känd
från SVT:s barnprogram ”Djur med Julia”,
sina allra bästa tips på allt kul man kan
göra i skogen.
Julia Wiberg
ISBN 29-72444-8
Ca-pris: 98:-

V E M K A N H I T TA P U T T E ?
I huset mittemot femårige Francis bor tant Aina och hennes undulat Putte, och på
våningen under dem bor monstret Lundin. När Francis går upp till Aina måste han
smyga, för annars öppnar Lundin sin dörr och skriker på honom!
En dag när Francis leker hemma hos Aina försvinner Putte. Aina är helt förtvivlad
och det värsta är att det är Francis fel. Det är ju han som glömt stänga balkongdörren! Vad ska Francis göra nu? Kanske kan de få hjälp från oväntat håll?
Det läskiga monstret kanske inte är så läskigt trots allt.
Ester Roxberg
ISBN 29-71982-6
Ca-pris: 94:-
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NÄR MAMMA MU MÖTTE KRÅKAN
En bok om att hitta en vän, och om en
alldeles speciell vänskap. En berättelse om
hur underbart det är med nya kompisar, men
också om utmaningarna med att lära känna en
svårflörtad Kråka.
Jujja Wieslander
ISBN 29-72565-0
Ca-pris: 98:-

Sprillans ny
bilderbok med
Mamma Mu!

Kapitelböcker
i nyutgåva!

MAMMA MU GUNGAR
Du är en ko Mamma Mu, sa kråkan. Kor. Gungar. Inte. Nej just det,
sa Mamma Mu. Det är väl synd om kor som aldrig får gunga. Synd!
ropade Kråkan. Krax! Kor går omkring och betar. Och så ligger dom
och tuggar och glor. Och så går dom in och blir mjölkade. Det är
dom nöjda med. Inte jag, sa Mamma Mu. Man behöver inte jämt stå
och tugga och glo, bara för att man är en ko.
Jujja Wieslander
ISBN 29-71553-8
Ca-pris: 97:-

MAMMA MU ÅKER RUTSCHKANA
MAMMA MU
OCH KRÅKAN

MAMMA MU
K L ÄT T R A R I T R Ä D
Mu! Hej Kråkan.
Vilken tur att du kom!
Jag sitter fast! Jag ser det.
Upp och ner. Jag sitter fast
med hornen i marken.
Jag kan inte komma loss
Kråkan! Kråkan satte sig
framför Mamma Mu och tittade
på henne med tom blick.
Jujja Wieslander
ISBN 29-72298-7
Ca-pris: 94:-
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Va! ropade Kråkan. Vad är det
där för krok? Krok? sa Mamma
Mu. Det är ingen krok. Det är
en rak. Kråkan himlade med
ögonen. Han var tvungen att
sätta sig. Men de är ju en spik!
Ja, inte kan man ha en krok, sa
Mamma Mu. Det är för läskigt.
De kan ju fastna på den.
Om man sätter maten på en
krok, kan de ju få den i halsen.
Det är ju livsfarligt för fiskarna.
Jujja Wieslander
ISBN 29-72308-3
Ca-pris: 94:-

Titta Kråkan, har du sett? De har satt upp en rutschkana här vid stranden!
Jaha?, sa Kråkan. Jag har stått här hela dan och sett barnen leka, sa
Mamma Mu. Och nu! Nu går de. Kråkan, nu är det vår tur! Nej!, sa Kråkan.
Jujja Wieslander
ISBN 29-71555-2
Ca-pris: 97:-

M A M M A M U FÅ R E T T S Å R
Hej Mamma Mu, sa Kråkan. Varför står du inne i lagårn i det här vackra
vädret? Jag är sjuk, sa Mamma Mu sakta. Ryck mig i fjädern, vad har du
gjort! Du har ju en stor bula i pannan! Ja, och titta här! sa Mamma Mu.
Krax! Du har ju plåster över hela magen, vad är det som har hänt?
Jujja Wieslander
ISBN 29-71552-1
Ca-pris: 97:-
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ALLA UTOM ALLIS

FA R Ä N D A I N I B A L J A N
Familjen Melkerson är ute på ön för att njuta av våren. Tjorven och hennes
familj finns förstås på plats, och det gör också Söderman och hans barnbarn
Stina en riktig retsticka. Och så finns där alla djuren! Pelle har ju sin älskade
kanin Jocke, Tjorven har sin Båtsman och Stina har en egen korp. Hon påstår
att han är en förtrollad prins som kan säga Far ända in i baljan. Sagor om
förtrollade prinsar är hennes specialitet och fantasi saknar hon inte!
Astrid Lindgren
ISBN 29-72438-7
Ca-pris: 104:-

På allas krokar hänger en tjusig inbjudan till Kittys kalas. Alla blir
glada. Alla ska gå. Allt det roliga börjar på lördag klockan två.
Men på Allis krok finns ingen inbjudan. Den kanske har trillat ner
på golvet, eller glidit in i stöveln? Men nej. Det har den inte, för
den finns inte ens ...
Böcker som denna gör oss rikare. Vi växer med Allis.
När berättelsen är slut är vi Allis och hennes erfarenhet är vår.
Eva Staaf
ISBN 29-72366-3
Ca-pris: 94:-

Fin bok om
utanförskap!

D E T S O M V E R K A R FA R L I G T
DROPP DROPP
I Dropp dropp leder de röda dropparna läsaren vidare genom
boken i samma anda som klassikerfavoriten Historien om
någon. Aron Landahls bilder är spöklika och mystiska och drar
in läsaren som leds hela vägen upp på den mörka vinden.
Vad är det egentligen som lurar där uppe?

Ibland är det faktiskt bra att bli rädd! Om det kommer en krokodil simmande
när du ska bada till exempel. Men om du träffar en lurvig spindel, eller ska gå
ensam upp på en mörk vind hur farligt är det egentligen? Det finns mycket
som kan kännas läskigt: vitsminkade clowner, kryllande småkryp och tonåringar
utanför affären. Eller att sova över, till och med hemma hos bästa kompisen!

”Dropp dropp” är en del av vår serie med lagom läskiga
bilderböcker för ganska små läsare.

Med humoristisk ton i både text och bild skildrar Annica Hedin och Hanna
Klinthage vanliga (och ovanliga) rädslor. En bok i samma anda som deras
kritikerrosade bilderbok ”Dom som kallas vuxna”.

Aron Landahl
ISBN 29-71739-6
Ca-pris: 97:-

Annica Hedin
ISBN 29-72365-6
Ca-pris: 98:-
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HURRA
PIPPI FYLLER 75!
Under 75 år har världens starkaste flicka erövrat världen. Hon har roat, förundrat och provocerat
och är lika älskad och aktuell i dag som när Astrid Lindgren skrev den första boken om henne,
mitt under brinnande världskrig. För många är Pippi en symbol för det fria och anti-auktoritära.
Och visst har hon fortfarande en stor roll att fylla: som fantasi, normbrytare, och den bästa av vänner.

Vinn
ett fint
Pippihus!
TÄV L A !
OM ETT FINT PIPPI
& VILLA VILLEKULLA-SET
TILL FÖRSKOLAN!
Pippi har i bilderboken Pippi på rymmen fått
ny härlig kostym av prisbelönte illustratören
Fabian Göranson. Nu dyker hon upp lite
överallt här i katalogen.
Hur många Pippi kan du hitta?
Den här intill räknas inte!
Maila ditt svar senast 15/6-2020
till tavling@laromedia.se, så är
din förskola med i tävlingen.
Lycka till!

Villa Villekulla från Micki Leksaker är tillverkat av trämaterial med många funktioner
som skapar möjlighet till lek i Pippis värld.
Vinstpaketet innehåller hus med trappor, stege, träd, möbler och dekorationer.
Det ingår även ett helt gäng fina figurer: Pippi och Lilla Gubben, Poliserna Kling
och Klang, Pappa Efraim, Prussiluskan, Tommy och Annika.
Värde ca 1500 kr.
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Nyillustrerat
favorit-äventyr!

“ A N N I K A S TÅ R
FÖR KÄNSLORNA”

Vem minns inte Konrads kalasklister,
Pisse-Nisse och Pippis flygande
bilfärd? Nu, lagom till Pippis 75-årsjubileum, kan man för första gången
ta del av detta ljuvliga sommaräventyr i illustrerad form. Uppdraget har
gått till den hyllade serieskaparen
Fabian Göranson – och han vill sätta
Annika i fokus.

är hon mindre kaotisk och mer en guide
genom äventyret, säger Fabian Göranson.
Det är Annika som står för känslorna:
hon blir arg, upprörd, rädd och ledsen.
Jag har försökt göra henne till en mer
mångfacetterad karaktär än vad hon brukar
presenteras som. Tommy tycker tvärtom
att det mesta är roligt – till och med när
kläderna blir uppätna av en ko.

Astrid Lindgren skrev ursprungligen Pippi
på rymmen som ett filmmanus 1970.
Nu är det första gången som berättelsen
illustreras, i stort format och omfångsrikt
berättat. Vi känner igen Pippi, Tommy och
Annika, men här gestaltade i en annan
form och berättarstil av den prisbelönte
serieskaparen Fabian Göranson.

Fabian Göranson är väl medveten om
att Pippi Långstrump är en nationalklenod
och att många kommer att tycka till om
de nya illustrationerna.

– Läsaren får möta en lugnare Pippi än
i de första böckerna. I Pippi på rymmen

P I P P I PÅ R Y M M E N
Tommy och Annika längtar efter äventyr!
En solig sommardag tröttnar de på att rensa
jordgubbslandet och bestämmer sig för
att rymma. För att lugna sin mamma tar de
med sig Pippi och tur är väl det! Rymningen
börjar lugnt och fridfullt, men tar en ny
vändning när åskknallar dånar i skogen.
Astrid Lindgren
ISBN 29-72161-4
Ca-pris: 138:-

– Mitt fokus har varit att göra berättelsen
rättvisa – inte förhålla mig till henne som
ikon. Jag har gjort illustrationer i min stil
– med ganska mycket humor – men ändå
i Ingrid Vang Nymans anda.
– Man ska känna igen Pippi.

PIPPI LÅNGSTRUMP
RIM MEMO
Matcha bilder med ord som rimmar
med varandra, till exempel strumpa
och rumpa, paket och staket.
Ett roligt och lärorikt spel som tränar
både minnet, bildsinnet och ordförrådet. Spelet bygger på klassiskt
memo-spel där det gäller att samla
bildpar. Spelet går även att anpassa
till ett enklare spel. Placera alla korten
med bildsidan upp. Låt barnen turas
om att hitta var sitt rimord.

PIPPI FIRAR FÖDELSEDAG

För två eller flera spelare.
Innehåller 48 kort. Från ca 4 år.

Pippi vet minsann hur en födelsedag ska
firas! Pippi har dukat fint och bullat upp
med massor av spännande bakverk. När
Pippi får sin present tycker hon att det inte
bara är hon som ska ha presenter. Tommy
och Annika får öppna varsitt litet paket
en fin liten elfenbensflöjt och en vacker
fjärilsbrosch. Vilket kalas! Det blir en härlig
fest med kakor och bullar och massor med
choklad och vispgrädde.

Astrid Lindgren
ISBN 29-72552-0
Ca-pris: 63:-

Astrid Lindgren
ISBN 29-72160-7
Ca-pris: 98:-

LäroMedia Bokhandel Örebro | tel 019-20 69 00 | e-post info@laromedia.se | www.laromedia.se

9

Språ kut ve ck l i n g

/ rek . l äs å lder 3-6 å r

NAPPRESAN
E L L E R N Ä R E S T E R S L U TA D E M E D N A P P
D E N N YA L E K P L AT S E N
Den nya lekplatsen är fantastisk! Ryktet säger att den
har mekaniska bilar, lianer och en djungel. Men vägen
dit är lång och snårig. Hur tar man sig förbi bajsonoxar,
laserkanoner och jobbiga pappigojer? Hur passerar man
köttätande växter utan att bli uppäten?
En roadmovie i bilderboksformat, en fartfylld berättelse
med högt tempo och många roliga detaljer att titta på.
Per Gustavsson
ISBN 29-72561-2
Ca-pris: 97:-

Det har blivit dags för Ester att sluta med napp, det tycker i alla fall hennes
pappor. Innan de åker hem från landet slänger Ester napparna i soptunnan.
Alla tre. Men på natten, hemma i sängen i stan, är mörkret så mörkt att
Ester vaknar. Hon måste ha sina nappar tillbaka!
Augustvinnarna Ylva Karlsson och Katarina Strömgård är tillbaka med ett
nytt magiskt bilderboksäventyr om ett av barndomens stora trauman.
Ylva Karlsson
ISBN 29-72443-1
Ca-pris: 98:-

Underbar
bok om
olikheter!
VI ÄR MONSTERBARN
STORA BOKEN OM LILLA SPÖKET LABAN,
LILLA ANNA OCH NÅGRA TILL
Lilla Spöket Laban, Lilla Anna, Tummen och Pulvret – Inger och Lasse
Sandbergs karaktärer har älskats av generationer barn. Med sin
lekfullhet, fantasi, humor och sitt exakta gehör för de små barnens
verklighet har böckerna blivit odödliga barnklassiker. En riktig skattkista till bok som kommer hänga med i många år framöver.
Inger Sandberg
ISBN 29-72088-4
Ca-pris: 184:-
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Här möter vi sex små monster som är precis som vilka barn som
helst (fast monstrigare förstås). Varje litet monster har sitt eget sätt
att vara på: ett är tyst, ett blir aldrig trött, ett har ingen vän – känslor
och egenskaper vi alla kan identifiera oss med. Alla monsterbarn är
olika, men i slutändan lyckas de hitta sin alldeles egen plats.
En bok som går rakt in i hjärtat och kommer att leda till viktiga
samtal mellan små och stora.
Eva Whitebrook
ISBN 29-72236-9
Ca-pris: 97:-
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N AT U R E N

HÄR KOMMER SKOGSMASKINERNA

Naturen handlar om en liten by. Runt om byn finns Naturen.
Människorna i byn älskar att bada på sommaren, leka i snön på vintern och plocka
svamp på hösten. Naturen står där den står, löven på träden skiftar färg, vattnet
ändrar temperatur och snön faller när det är dags att åka pulka.
Men vad händer när Naturen inte gör som människan vill?
När snödrivorna blir för stora, temperaturen för hög och regnet öser ner.

Halvan är skogsmaskinist, han jobbar i skogen och
kör en skördare. Vi får följa med under avverkningen
och se hur arbetet går till när man hugger ner skog
och planterar ny, allt enligt kartan som Halvan har.

Vem är det egentligen som bestämmer, människan eller naturen?
Med barnets blick på världen beskriver Emma AdBåge relationen mellan oss
människor och Naturen. Hur vill vi ha det egentligen?

Arne Norlin
ISBN 29-72511-7
Ca-pris: 90:-

Emma AdBåge
ISBN 29-72494-3
Ca-pris: 98:-

Äntligen!
Ny bok av Barbro
Lindgren och
Eva Eriksson!

N Ä R J O H A N F I C K E N L I T E N K A LV

JUAN OCH ROSALIA
EN KÄRLEKSHISTORIA

Astrid Lindgren kan, som ingen annan, skildra känslan av sorg
och av glädje. När Johan fick en liten kalv är en berättelse om
medkänsla och empati. Astrid Lindgren tar oss tillbaka till den småländska torparvardagen och de vackra bilderna av Marit Törnqvist
fångar stämningsfullt människor, djur och miljöer. En efterlängtad
nyutgåva av en klassisk bilderbok som förtjänar att lyftas fram igen.

En berättelse om Rosalia som älskar att dansa. Och om Juan som älskar
Rosalia. Varje dag dansar Rosalia till orkestern under det stora trädet på
torget. Juan vill så gärna lära känna henne, men hur ska han få hennes
uppmärksamhet? Om han ställer sig på huvudet, hoppar över en buske
eller klättrar ännu högre upp i trädet?

Astrid Lindgren
ISBN 29-72492-9
Ca-pris: 104:-

Barbro Lindgren
ISBN 29-72440-0
Ca-pris: 99:-
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Utkommer
september
2020!
MÅNDAGSMONSTRET
Dalia kan inte sluta tänka på sin gamla förskola med alla kompisarna
och sin gamla lägenhet. Det är så dumt att hon och pappa flyttade
därifrån! Tänk om nåt kunde hända så hon slapp gå till förskolan
imorgon. Och Dalias önskan slår in, för på måndagen står plötsligt
ett monster nedanför hennes hus när hon vaknar ...
En fartfylld bok om veckans alla monster och hemskheter som Dalia
måste bekämpa om det ska bli som vanligt igen. När man bekämpat
monster är det kanske inte så farligt att gå till förskolan ändå, det
kanske till och med kan vara lite roligt där?
Linn Bursell
ISBN 29-72599-5
Ca-pris: 98:-

J A G VÅ G A R V I S S T
En tidig höstkväll smyger Otis och hans
storasyskon ut i skogen. De tror inte att han
som är yngst kommer att våga, men det gör
han visst! Vinden gör att gräset ser ut som
ett kusligt böljande hav och de hemtama
träden får läskiga skuggor, allt känns spöklikt. Syskonen bestämmer sig ändå för att
trotsa rädslan och gå hela vägen till ödehuset på andra sidan skogen. Men är det
bara Otis och hans syskon som är ute i mörkret
och leker?
Jasmine Berge
ISBN 29-72679-4
Ca-pris: 97:-
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BERIT LJUGER

D O R R A N G Å R PÅ L O P P I S

Får man verkligen aldrig ljuga? Kanske om
man är riktigt riktigt kär? Berit tycker att Siri
är så fin, när hon tittar på henne blir hon
alldeles varm i magen. Men Siri älskar mest
marsvin. Hon ritar marsvin, hittar på marsvinsnamn och vill bara prata om marsvinsgrejer
som gurka och sågspån. Hur ska Berit få Siri
att tänka lite på Berit istället? Och plötsligt
bara händer det: munnen ljuger, den säger
till Siri att Berit ska få ett eget marsvin.
Idag faktiskt.

Idag ska Dorran gå på loppis med mamma
och lillebror. På en loppis kan man hitta allt
man kan tänka sig. Dorran tänker hitta en lila
ponny med vingar och silverhår. Hon har fått
en helt egen guldpeng att handla för! Men
inne på loppisen finns så mycket annat som
Dorran vill ha ...

Annica Hedin
ISBN 29-72462-2
Ca-pris: 97:-

Moa Eriksson Sandberg och Mari Ahokoivu
är tillbaka med en bok om den underbart
bestämda Dorran och hennes familj.
Rolig och fartfylld igenkänning!
Moa Eriksson Sandberg
ISBN 29-72564-3
Ca-pris: 92:-
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Språ kut ve ck l i n g

/ rek . l äs å lder 3-6 å r

N AT T V I S A
Vad händer på natten? När dagen tar slut, staden
tystnar och snarkningar hörs från sovrummen.
När stjärnorna tänds och fladdermössen vaknar.
Följ med på en stämningsfull promenad i månskenet, bland vakthundar, nyfödda kattungar och
glittriga lastbilar.

En finstämd
berättelse på rim
med makalöst
fina bilder!

Lena Sjöberg
ISBN 29-71983-3
Ca-pris: 98:-

GOJAN
Möt Gojan! Gojan äääälskar papegojor. Hon älskar dem så mycket att hon har
papegojor på skorna, pyjamasen och strumporna. Ja, hon har faktiskt papegojor
överallt! Det finns bara en enda sak hon älskar mer än papegojor, sin lilla unge,
Gojan Junior. Men vänta nu! Vad älskar egentligen Junior?
Prisbelönta Klara Persson är tillbaka med en underfundig och rolig bilderbok!
Klara Persson
ISBN 29-72373-1
Ca-pris: 106:-

SAXEN
Det här är en berättelse om en sax. Saxen vill klippa! Fast inte vad som helst.
Inte naglar! Men gärna snöre, gräs, blad, pinnen och dockans hår. Men får man verkligen
klippa vad som helst? Sitt eget hår? Och hur är det med hackandet i bordet?
”Saxen” är underhållande, befriande och fantastisk läsning för de yngsta bokläsarna!
Sara Villius kan som få fånga det lilla barnets värld och skapa högläsningseufori.
Sara Villius
ISBN 29-72626-8
Ca-pris: 92:-

HALSDUKEN
Los nya halsduk kliar. Lo vill INTE ha den! Men mamma säger MÅSTE. De är osams hela
vägen hem till morfar. Morfar har en soffa som man kan gömma sig bakom och en sax som
är extra bra att klippa halsdukar med. Sen måste morfar laga länge. Men då händer något,
när morfar lagat klart så har halsduken plötsligt förvandlats till Lenny, morfars magiska vän.
Han kan vara bandage på morfars onda knä, en hängmatta till morfars bok, och om morfar
haft en katt kunde Lenny ha varit ett koppel.
Stina Stoor
ISBN 29-72562-9
Ca-pris: 97:-
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FA M I L J E N M O N S T E R S S O N
PA P PA M O N S T E R S S O N F Y L L E R Å R

/ rek . l äs å lder 6-9 å r

AT TA C K F R Å N Y T T R E R Y M D E N

I morgon fyller pappa Monstersson år. Men
Boris har ingen present, och han har inte så
mycket pengar heller. Därför bestämmer sig
Boris och Ebba för att själva göra en present.
De vet precis vad han behöver!

När monsterdeckarna Leo och Loretta är
ute i skogen och plockar svamp dimper det
plötsligt ner en rymdvarelse på marken.
Blobba är jättegullig och verkar både övergiven och hjälplös, så Leo och Loretta tar med
sig hen hem. Men det skulle de inte ha gjort ...

Mats Wänblad
ISBN 29-72304-5
Ca-pris: 58:-

Mats Wänblad
ISBN 29-72303-8
Ca-pris: 58:-

Nya böcker av
populära Mats
Wänblad!

Ny serie!

E N E G E N M O B I L – E L S A S TA R 1
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FA M I L J E N M O N S T E R S S O N
– S A M L I N G S V O LY M

FA S L I G A FA K TA O M R Y S L I G A
VARELSER OCH MÄRKLIGA PLATSER

Serien Familjen Monstersson är en modern
klassiker i kategorin lättläst och har älskats
av såväl läsare och föräldrar som bibliotekarier och bokbloggare.

I serien Fasliga fakta presenteras företeelser
som sällan tas upp i vanliga faktaböcker.
Kittlande och skruvad fakta, och med en stor
portion humor och kluriga illustrationer!

Elsa drömmer om att bli youtuber. Hon kan
inte tänka sig något roligare än att starta en
egen kanal och lägga upp videos. Mamma
och pappa har sagt att hon får göra det, men
då måste hon ju ha en mobil. Men tänk om
Elsa inte får en mobil i födelsedagspresent?
Då är ju allt förstört!

Mats Wänblad
ISBN 29-72033-4
Ca-pris: 94:-

Anna Hansson
ISBN 29-72034-1
Ca-pris: 94:-

Lena Lilleste
ISBN 29-72629-9
Ca-pris: 58:-
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Fa kta

Nat u r

L ek & pyssel

V I R R I G T VÄ D E R
VA R F Ö R F Ö R Ä N D R A S K L I M AT E T ?
HUR SER MAN DJUR?
E N U P P TÄ C K A R B O K F Ö R N Y F I K N A

S V E N S K A FÅ G L A R – J Ä M F Ö R
OCH LÄR KÄNNA 40 ARTER

Efter succéserien Känn igen 25 kommer här
en praktisk uppföljare! I Hur ser man djur?
förklarar och visar Björn Bergenholtz hur
man enklast gör för att få syn på några av
alla dessa djur ute i naturen.

Lär känna koltrasten, rödhaken och
kråkan ... En nyskapande faktabok om
våra vanligaste fågelarter!

Björn Bergenholtz
ISBN 29-71734-1
Ca-pris: 97:-

Spännande faktatext kombineras med
lekfulla illustrationer, snygga symboler
och överskådlig grafik.
Martin Emtenäs
ISBN 29-72455-4
Ca-pris: 120:-

De vuxna pratar ständigt om klimat och
klimatförändringar. När Lotta och Kasper vill
veta mer, får de inga bra svar. Därför bestämmer
de sig för att reda ut det hela på egen hand.
Geologen Laura Ertimo ger tydliga och hoppfulla svar på barnens frågor om klimatförändringar, utan att försköna verkligheten.
Hon uppmuntrar också till handling:
Vi kan påverka framtiden genom de val vi gör,
såväl i det lilla som i det stora.
Laura Ertimo
ISBN 29-72631-2
Ca-pris: 92:-

ALFONS ÅBERG CHARADER
Kan du visa ordet ”snicka” utan att använda
ord? Eller likna ett lejon med bara kroppen?
I Alfons Åbergs enkla charadspel drar du
ett kort med text och enkel illustration och
försöker visa med gester medan de andra
försöker lista ut vad du försöker gestalta.
ISBN 29-72615-2
Ca-pris: 46:ALFONS ÅBERG UNDERSÖKER
OCH EXPRIMENTERAR

Roligt
för hela
klassen!

Alfons funderar och klurar mycket på
varför saker är som de är. Varför smälter
isbitarna i saften och varför kommer det
rök ur kastrullen när pappa kokar vatten?
Gör enkla experiment tillsammans med
Alfons. Upptäck gas, molekyler och hur
saker funkar.
ISBN 29-72600-8
Ca-pris: 90:-
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D u vet väl at t
du ka n b estäl l a
A L L A b öcker
frå n L äroMe d ia
B ok ha ndel!

L äroMe d i a B ok ha ndel Ö rebro A B
B esöks a d ress Ormestagatan 2, 702 83 Örebro
Post a d ress Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon 019-20 69 00
E-p ost info@laromedia.se
Hem sida www.laromedia.se

Kata logen är et t s a ma rb ete mel l a n L äroMe d ia B ok ha ndel o ch R ab én & Sjög ren .

