
Läs om kissekatten som vill gå sin egen väg, duktiga vovven som tar hand om det mesta och  
en lekfull noshörning. Böcker om djur är alltid populära, både som högläsning och att läsa 
på egen hand. Vi har valt ut en samling charmiga och roliga böcker för den som älskar djur.  

För vem gör inte det?

7 charmiga böcker om vovvar, hamstrar och andra husdjur

KATTPROMENADEN KATTHÄMTNINGENSTOPP!

VALPEN VILLE KELVINS KANINER

EN NOSHÖRNING  
SOM HUSDJUR

DILLSTALIGAN.  
HAMSTERKUPPEN

Varje dag går de på promenad 
tillsammans – människan först 
och hennes katt en liten bit 
bakom. Men en dag tröttnar kat-
ten och går åt ett annat håll, bort 
från människan och den vanliga 
vägen ... Vart är hennes katt på 
väg egentligen?

Passar 3–6 år

Alla Sallys kompisar har ett eget 
djur. Verkligen alla! Hon försöker 
förklara för sina föräldrar hur 
mycket det skulle betyda för 
henne att få ett djur, men inget 
hjälper. Sally förstår att hon 
måste göra något själv... 
 

Passar 6–9 år

Familjens lilla hund är en väldigt 
DUKTIG VOVVE och alla älskar 
honom hejdlöst. Men en sak 
kan den lilla vovven inte förstå 
... Varför står det ett annat namn 
på halsbandet? Humoristisk 
och ömsint kärleksförklaring till 
människans bästa vän.

Passar 3–6 år

Lättläst bok om Eddi, vars  
högsta önskan har fallit in: han 
ska få en egen hund. Valpen 
Ville är underbart söt och gosig, 
men han är faktiskt ganska 
busig.

Passar 6–9 år

Det finns många fantastiska djur 
att önska sig. Hur skulle det var 
med en lekfull noshörning eller 
en vänlig surikat? Kanske en 
blåval i badkaret? Så typiskt att 
mamma och pappa alltid har en 
bra förklaring till varför det 
inte går ...

Passar 3–6 år

Lättläst för alla djurälskare! Kel-
vin och farmor har köpt kaniner. 
Tillsammans. Då kan väl inte 
farmor bara gå och dö? Nu är 
Kelvin ensam med de två kanin-
erna. Tills en av dem försvinner…

Passar 6–9 år

Sjätte fristående delen om 
Dillstaligan bjuder på som  
vanligt på fartfylld, humoristisk 
och spännande läsning för 
lågstadieåldern. 
 

Passar 6–9 år


