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Karin Linderoth, Decemberäventyret ISBN 978-91-85903

I Decemberäventyret förirrar sig två vättar. De far i sin luftballong, som de själva har byggt, genom
Sveriges alla landskap innan de slutligen hittar hem. De besöker ett landskap om dagen från första
december fram till julafton och därför kan boken användas som adventskalender. Spännande, rolig och
lärorik bok. Det kommer också ev. ut en sådan som kan införskaffas som komplement. Man läser
dagens saga och sedan öppnar man kalendern. F-pris 149:______________________________________________________________________________

Isa Oriabure Andersson, Växternas hemligheter ISBN 978-91-85903-76-4 Barnbok
6-10 år F-pris 129:_____________________________________________________________________________

Bokserie för barn 8-10 år
Ulrica Hjort, Elsa Lejon tar hål i öronen ISBN 978-91-85903-79-5
Ulrica Hjort, Elsa Lejon vågar gå själv till skolan ISBN 978-91-85903-80-1
Ulrica Hjort Elsa Lejon …. ISBN 978-91-85903-81-8
Ulrica Hjort Elsa Lejon ….. ISBN 978-91-85903-82-5 F-pris 129:- /st
________________________________________________________________________________

Ulrica Hjort, Vem ska sova nu? ISBN 978-91-85903-77-1 Barnbok 2-5 år
Liten bok att läsa som godnattsaga. På varje uppslag nattas olika saker och djur och till slut ska lila
barnet sova. F-pris 129:-

_________________________________________________________
Karolina Magnusson, Pella och gågatans monster ISBN 978-91-85903-84-9
Barnbok 6-10 år
I boken om ”Pella och gågatans monster” får vi möta Pella som på vägen hem till sin farmor stöter på
faror. Farorna finns på gågatans olika plattor och vid övergångsstället och i Pellas tankar. Hon får
verklig ångest och kämpar med sina inre demoner för att vinna över känslan. Hon ser både
skäggubbar, lurviga spindlar och tjuvar. Hon balanserar för att klara sig över gågatan men snubblar
och ramlar ner i ångestens svarta hål. Pella vet att hon är stark, det har hon lärt sig. Till slut lyckas hon
hiva sig upp från ångestens djupa svacka och når sitt mål, farmors hus. Där får hon äntligen känna sig
stärkt. Hon klarade det.
Boken behandlar psykisk ohälsa och ångest ur ett barnperspektiv och är tänkt verka igenkännande för
alla de barn som går och bär på ångest. Berättelsen är djup och emellanåt tung, likt ångest och depression,
men visar också på styrkan och tron på sig själv i jobbiga situationer. Boken är tänkt som bilderbok för
barn i tre till sexårsåldern och fyller ett tomrum på marknaden. Med stigande antal barn som mår dåligt
i psykisk ohälsa är det av största vikt att hjälpa och stärka på alla sätt, och precis där passar denna
berättelse in. F-pris 129:-

