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Henriette Nilsen: Hva liker Muskatt?
Muskatt er en søt, sint, snill, masete og akkurat passe kosete katt. Hun er glad i å vaske seg,
men ikke i å bade. Muskatt liker å tisse i tøflene til pappa, men det liker ikke pappa.

Irene Marienborg: Det regner! Sier Nora
Nora er en helt vanlig 3-åring med veldig god fantasi. Hun elsker regn og å plaske i sølepytter.
Men pappa synes ikke det er så lurt å bli klissvåt og Nora må ta på regntøy. Hun lager et
skikkelig regnværsorkester, og blir klissvåt igjen. Da gir pappa henne en paraply, og den kan
brukes til mye fint, som f.eks. båt
Eric Carle: Fra topp til tå
Ei bok som oppfordrer til lek og bevegelse, og til å utforske kroppen. Den tar utgangspunkt i
hvordan dyrene rører på seg og utforsker kroppen fra topp til tå. Leseren blir oppmuntret til å
sparke, vrikke, klappe og bøye seg mens man leser. Her er barn i alle fasonger, og mange
spennende dyr
Svein Nyhus: Lars er stor
Lars er en stor gutt. Han er større enn en baby, men pappa er større enn Lars. Månen er
større enn både pappa og Lars. Men Lars får plass til hele månen i hendene sine. Teksten er
enkel og litt filosofisk.
Polly Dunbar : Dille biter
Krokodillen Dille klør i tennene og tygger på alt mulig på sin vei. Men da hun tar en jafs av
Ellens rumpe, blir det dårlig stemning. Heldigvis lar det seg fikse med plaster og trøst, og
vennskapet er reddet.

Lene Ask: Jo og Jenny i svømmehallen
Jo og Jenny er tvillinger og er nesten helt like. I dag skal de i svømmehallen. Mamma
og Jenny går inn i damegarderoben, og det må Jo også, selv om han synes det er
skikkelig flaut. Men Jenny har en plan
Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt: Karsten + Petra på biblioteket
Karsten er ofte med storesøster Siri til biblioteket. Karsten liker best bøker med bilder
av verdensrommet og av romraketter. Der Petra bor kommer det bokbuss gang i
måneden. Inne i bokbussen er det bokhyller på begge sider. Petra vil helst låne bøker
om dyr. Av og til leker Karsten og bibliotek. Løveungen og Frøken Kanin vil også låne
bøker

Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund: Bukkene Bruse på badeland
De tre bukkene Bruse er som vanlig på vei til setra for å gjøre seg fete. Underveis
oppdager de et nytt skilt. ’Badeland - 200 meter’ står det. Kanskje de heller skal dra
dit? Men det er flere enn bukkene Bruse som har sett skiltet. Boka finnes også som
lydbok
Endre Lund Eriksen og Olve Askim: Alvin Pang og verdens beste bursdag
Alvin har bursdag og han gleder seg til festen. Han skal være skikkelig konge! Men slik
blir det ikke, Alvin avlyser hele festen og sender gjestene hjem. Bare Rainer, som han
ikke ville be i det hele tatt, blir igjen. Og de to får det både morsomt og hyggelig
sammen.
Kai, Bendik og Trond Brænne og Per Dybvig: Redd
Dyra på gården er redde. Det er vinter, det blåser ute og det er mange rare lyder.
Kaninen prøver å trøste seg med en gulrot, det pleier å hjelpe. Men hun vil ikke være
alene og går til hesten. Hesten liker ikke alle skyggene, de går til høna. Høna er også
redd. De går til skjæra. Som synes det blåser uvanlig mye. Sammen går de til grisen.
Men grisen ligger og sover og skjønner ikke hva de andre vil. Enkel og morsom
fortelling med mange gjentagelser.
Vetle og Hallgeir Opedal og Per Dybvig: Flekkmonsteret bygger harefelle
En dag våkner det vesle flekkmonsteret i mosehytta si på fjellet og har så innmari lyst
på harekjøtt. Jeg tror jeg bygger ei harefelle, tenker han. Men hvordan? Han rusler til
biblioteket nede i bygda. Der har de ei hel hylle med bøker om harefeller og ei om
kaninfeller også. Flekkmonsteret låner bok, bygger felle og venter på harefangst.
Mange dyr havnet i fella, men hvor blir det av harekjøttet? Morsom bok, med
festlige tegninger. Boka finnes også som lydbok

