Dyr med pels—og uden af Hanne Kvist
Gyldendal, 2016. - 236 sider
Freddy flytter tit og er ret god til at skifte skole. Han har en
rigtig god ven, Eskild, og de har en dyreklub og lægger store
planer.
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Sigurd fortæller Danmarkshistorie
af Sigurd Barrett
Politiken, 2016. - 2 bind
Sigurd fortæller Danmarkshistorie tager dig med på et
128.000 år gammelt eventyr. Du lærer om istiden, møder neandertalere, vikinger, gamle konger og kendte personligheder.

Når først man har sagt ja af Kenneth Oppel
Høst, 2016. - 187 sider
Stevens lillebror er kun få dage gammel og meget syg. Måske
dør han. Et englelignende væsen vil hjælpe ham. Det kræver
blot et ja. Men ved han egentlig hvad han siger ja til?

Når jeg savner min far af Alberte Winding
Gyldendal, 2016. - 181 sider
Bebels far er forsvundet, og familien er ved at drukne i sorg.
Mødet med Balder gør sorgen lettere at takle, og Balder viser
Bebel en vej ind til en anden og farligere verden, hvor Bebel
måske kan møde sin far.
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Se - en lille baby af Julia Donaldson
Turbine, 2016. - 10 sider
Rimet billedbog med flapper. Der er nogen der gemmer sig.
Hvem mon det er? Det er fem babyer, der kigger, klapper, vinker,
peger og danser med dig.

Hittegods af Oliver Jeffers
Gyldendal, 2015. - 36 sider
Billedbog. En pingvin banker på drengens dør. Drengen tror, at
pingvinen er blevet væk hjemmefra og vil hjælpe den med at
finde hjem. Men måske er den bare rejst ud for at finde en ven?

Kanin bader af Lena Anderson
Gyldendal, 2016. - 24 sider
Pegebog. Kanin hjælper drengen af med alt det våde tøj: vanter,
hue, støvler, bukser, underbukser, jakke og trøje. Bagefter tager
de to venner sig et dejligt karbad.

Listebog af Birgitte Krogsbøll
Jensen & Dalgaard, 2016. - 28 sider
Billedbog med lister over alle de ting der betyder noget her i
verden og dem, der måske ikke betyder helt så meget - ordnet
efter bredde, dejlighed, højde, drøjde og meget, meget mere.

Sallys far er sygt pinlig af Thomas Brunstrøm
Turbine, 2016. - 36 sider
Sallys far lyver, prutter og opfører sig som et barn hele vejen
igennem Thomas Brunstrøms og Thorbjørn Christoffersens sjove
billedbøger om Sallys far – også i denne 3. bog, hvor Sallys far er
tå-krummende pinlig men alligevel sådan en forælder, som vi
alle drømmer om.

Elise og den brugte hund af Bjarne Reuter
Gyldendal, 2016. - 163 sider
Elise bor sammen med sin far på Vesterbro. Hendes mor er i Brasilien. Elise savner hende frygteligt. Elise får en brugt hund, der
kan tale. Sammen oplever de en hel masse - bl.a. holder de månen i en snor.

Trutmund og frømand: 24 små historier om at kysse
af Henrik Hohle Hansen
Jensen & Dalgaard 2016. - 16 sider
Billedbog. Der var engang en prinsesse, der kyssede en frø. Sådan starter 24 små kyssehistorier, men de har alle vidt forskellige
slutninger, for frøen bliver ikke altid bare til en frø.

Der er ingen ende - altid en ny historie
af Louise Jensen
Gyldendal, 2016. - 136 sider
Billedbog med den sidste af de 1001 firkantede historier og med
en masse fantasifulde billeder, så man selv kan digte videre på
historierne. Der er nemlig ingen ende på dem - der er altid en ny
historie.

