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Lille nese : Emma Adbåge
Emma Adbåge har laget en liten serie om forskjellige kroppsdeler og tar
utgangspunkt i hva de gjør i løpet av dagen. En liten nese kan gjøre mye
som f.eks. bli pillet i, blø neseblod og lukte på blomster.
Les også; Lille mage, Lille hånd og Lille fot.

Åh nei, Fido! : Chris Haughton
Laffen må ut en tur. Han spør om Fido kan klare å oppføre seg mens han
er borte. Fido lover at han skal oppføre seg bra. Han håper i alle fall at
han klarer å oppføre seg bra. Fido ser en kake på kjøkkenet. Og han som
elsker kake. Han har jo lovet å oppføre seg bra, men han har veldig lyst
på kake

Smokken : Leslie Patricelli
Det er krise. Favorittsmokken er borte. Den vesle pjokken leter over alt
etter den kjære smokken sin. Dette er en humoristisk historie som
mange små vil kjenne seg igjen i.
Les også; Potta

I mitt lille hjerte – en bok om følelser : Jo Witek
I denne boka blir mange forskjellige følelser beskrevet, som blant annet
glede, redsel, sinne og lykke, alle med tilhørende farge. Den har et
utskåret hjerte i alle regnbuens farger som går gjennom hele boka. Boka
egner seg som utgangspunkt for samtaler om følelser, eller for å oppdage
følelsesregistrenes spennende verden.

Vaffelfisken : Bjørn F. Rørvik
Reven og den retthalede Grisungen har lånt en bok på biblioteket om
fisker. Boka har mange bilder av alle slags rare fisker og sjødyr.
Gurglefisken ser helt merksnodig ut, mens Potetflabben er en fisk
som ser sykt vond ut å spise. Heldigvis er det noen som ser gode ut
også, som f.eks. Vaffelfisken. Grisungen kunne gjerne tenke seg å
prøve en sånn vaffelfisk til middag. I boka står det at vaffelfisken kan
bli opptil tre kilo tung. De to vennene drar av sted for å skaffe en
vaffelfisk, men det er mer enn vaffelfisk som lurer i dypet.

Usynlige Snefrid og nusselige mus : Ingunn Aamodt
Snefrid blir usynlig om hun tygger selleri. Snefrid bor i et stort hus og
har et stort hjerte og husrom. I det fantastiske huset vil man møte
popstjernen, prinsessen, spøkelse, nissen, naboen, kokken og andre
karakterer som bor sammen med henne.
Les også; Snefrid og spøkelset

Lille frosk : Jakob Martin Strid
Dette er historien om Lille Frosk som kom til jorden på en meteor. Han
gjør så mye ugagn at froskefamilien han bor sammen med, ikke vet sine
arme råd. Han steker telefonen i komfyren, vasker bøkene med såpe og
vann og tisser i skolepsykologens veske.

Den gule døren : Mona Fossdal
I denne vrimleboka må man hjelpe karakterene i illustrasjonene med å
finne ting de har mistet, før de til slutt kan komme videre gjennom den
Gule Døren. Hver side har rim og snakkebobler som veileder leseren, så
man vet hvilke detaljer i oppslagene man skal lete etter.
Andre bøker av Mona Fossdal; Bokstavene fra A til Å, Gøy å lære klokka,
Ingen spøk å telle til 13 og Jimi rocker.

Baldemar på ferie : Knut Faldbakken
Baldemar er Millas kosebamse. Han er en fornøyd liten bjørn så lenge
han får være med på det Milla foretar seg. Denne gang reiser de på ferie
til Spania. Men før de drar blir det en liten disputt mellom far og datter,
for Milla finner seg ikke i at Baldemar må reise på "koffertklassen". I
Spania er det mye sol og varme og Baldemar blir solbrent og må holde
seg inne. Selvfølgelig er han svært misfornøyd med å bli holdt utenfor,
men så dukker det opp en vakker tøymus som holder ham med selskap.
Musa holder ham i labben og visker vakre spanske ord i øret hans. Milla
har hatt Baldemar fra hun var bitte liten, den gangen var han en hvit
isbjørn, nå er han blitt en gråbjørn.
Les også; Baldemar : en fortreffelig bjørn og Sirkus Baldemar

Petra sparker fotball : Tor Åge Bringsværd
Petra er veldig glad i fotball. Hun liker å se fotball på TV, og i hagen
pleier hun ofte å spille fotball sammen med morfar og Esther. Når
Duestien Ballklubb starter med fotball for 6-åringer, melder Petra seg
på. På treningene lærer de å nikke, å løpe sammen etter ballen og å løpe
med ball i hinderløypa. De spiller på lag mot hverandre, og de lærer om
«fair play». Karsten er ofte med og ser på, og når det er kamper kommer
de voksne og heier på dem.
Utgis mai 2016.

