Klassboken
Stötta vår klass och köp barnböcker till alla åldrar
Resan långt bort (A)
När Merry hör sina föräldrar bråka
bestämmer hon sig för att resa iväg.
Hon tar med sig den blå elefanten, sin
docka och roboten. Tillsammans ger de sig
ut på en spännande resa i ett grönskande
landskap, men någonstans i fjärran hörs ett
otäckt ljud ...

GILLAR (D)
Vad gillar du? Hundar, hockey eller blåbärspaj? Har du känt det där härliga pirret
i kroppen när du är nära den du tycker om?
Eller längtat så mycket att det gör ont …
20 korta berättelser om hur det är att gilla
någon eller något, så där extra mycket.
6-9 år • 128 sidor • 148x210 mm (A5)
Diverse / Johanna Sandberg

3-6 år • 24 sidor • 195x260 mm
Sanna Juhlin / Carina Ståhlberg

Degen som inte slutade jäsa (E)
Ninni och Nisse bestämmer sig för att
baka en kaka. Att följa recept är svårare
än vad de trott och snart jäser degen
och blir jättestor. När de puttat ut degen
genom fönstret börjar ett spännande och
roligt äventyr då degen rullar iväg och
ställer till trubbel i staden.

Hugo och hans magiska morfar (B)
Pappas bil är trasig och pappa är helt
omöjlig när det kommer till att meka med
bilar. Han fungerar nämligen bäst tillsammans med diskborstar, dammvippor och
sopkvastar. Hur ska Hugo få pappa att
inse hur viktig det är att bilen blir fixad?
6-9 år • 24 sidor • 148x210 mm
Malin Matson / Emmalill Frank

3-6 år • 24 sidor • 148x210 mm (A5)
Emelie Nirland / AnnSofie Katus

Zilla Lilla (F)
Zilla kämpar med stenmursbygget, men blir störd av grannen.
Har granntanten inlåsta barn i källaren? Zilla tar hjälp av sin kompis
Anna för att lösa gåtan.

Signes äppelträd (C)
Det är långt till närmaste kompis så
Daniels sommarlov blir till en början
ganska ensamt. Då är det tur att tant
Signe bor i huset alldeles intill. Där finns
det äggtoddy, saft, spel och … vänta, vad
var det som morrade i Signes äppelträd?
6-9 år • 28 sidor • 148x210 mm (A5)
Daniel Karlsson / Katarina Vintrafors

SÄLJS
var för
sig!

6-9 år • 96 sidor • 130x205 mm
Johanna Sandberg

SÄLJS
var för
sig!

Småtomtar (H)
Lillnisses nya kompisar (I)
Har du sett en tomte någon gång? Det finns
både stora och små. Småtomtar vill inte
bo i städer utan på landet. Där bor också
gårdstomtar, hustomtar, skogstomtar och
bergstomtar.
I andra boken får vi träffa Lillnisse igen.

Zilla och de
försvunna katterna (G)
Katter försvinner spårlöst i det
lilla samhället. Med hjälp av sina
vänner bestämmer sig Zilla för
att spåra vart katterna har tagit
vägen. Inget visar sig vara som de
först trott …
6-9 år • 64 sidor • 130x205 mm
Johanna Sandberg

Ett barnboksprojekt från

3-6 år • 24 sidor / st • 210x148 mm (A5 liggande)
Margaretha Rudbo / Erica Nilsson

Beställ dina böcker idag, få de levererade i god tid innan jul!

