Hokus Bokus – Lesetips 2
De tre bukkene bruse : Catarina Kruusval
Catarina Kruusval har tatt kjente eventyr og barnesanger og
laget en serie for de aller yngste.

Alvin Pang på rømmen : Endre Lund Eriksen
Alvin har en hel fridag å bruke, men så får han jo ikke lov til å
gjøre noen verdens ting av det han egentlig vil. Så han rømmer
hjemmefra og med seg får han selvfølgelig lillesøster Elvira. Men
det er ikke så lett å bygge ei hytte å bo i, eller fange fisk til
middag… og når stefar Freddy forteller at mamma har lagd boller
– ja, så tenker Alvin at det jo greit å gå hjem på besøk selv om en
har rømt – og kanskje kan han få overnatte også…

Søppel : Max Estes
I ”Søppel” følger vi Sigmund og Oskar når de kjører søppel. Denne
boka viser at søppelkjøring er en viktig jobb og at vi kan bidra til å
sortere.

Unni og Gunni reiser : Anna B. Folkestad
Unni og Gunni bestemmer seg for å ta seg en tur med teppet sitt.
Hvor de skal reise? De bestemmer seg for å følge magefølelsen.

Hokus Pokus 1-2-3 : Sissel Horndal
Tellebok med småskumle vers.

Pom og Pim : Lena og Olaf Landstrøm
De to vennene Pom og Pim har både flaks og uflaks.

Malvin og Hektor : Kari Grossmann

Bamsen Hektor er helt borte når Malvin skal legge seg – og alle vet
jo at det betyr krise. Hvor kan bamse være ? Sammen med pappa
leter Malvin etter bamsen.

Det er en gris i barnehagen : Johanna Thydell

Grisen står i bingen sin hver dag og ser hvor morsomt ungene i
barnehagen har det. Hvorfor kan ikke Grisen også få være med å
leke ? Ungene prøver å gjemme Grisen for de voksne, men det kan
vel umulig gå bra ?

Katt kan i parken : Sanna Tøringe

Katt og mamma er i parken. Katt kan det meste selv så klart. Lett å
kjenne seg igjen i - både for barn og voksne.

Bakermester Brun : Yokoland

Bakermester Brun er byens baker og han liker å bake store ting.
Han bygger en kjempestor bakerovn. Men hva skjer når han
bruker opp all brunfargen ?

Mia, Mons og prinsessen som ikke ville le : Camilla Unger
Mia og Mons er på overnatting hos farmor og pappa har kjøpt nye
kjelke som de alle har veldig lyst til å prøve. Farmor også ! Men så
gjør kjelken en brå sving og de kjører rett i et tre. Mia faller av og
får veldig vondt i benet. Det viser seg at benet er brukket. Mia blir
veldig lei seg og da må jo Mons og farmor finne på noe så hun kan
bli glad igjen.

