
Hej! 

Vi vill passa på att tacka för det gångna året och hoppas att ni har haft en härlig ledighet! 

Passa gärna på att komma in till oss på Laholms bibliotek och låna lite böcker. 

Här nedan följer lite jultips som passar fint för stora och små att högläsa, titta på eller göra tillsammans! 

Allt gott önskar Martina & Petra 

  

Bilderböcker 

 

Ingrid och Ivar firar jul 

av Katerina Janouch & Mervi Lindman 

Ingrid och Ivar längtar efter julen men tiden går så långsamt. Som tur är så finns det en massa roliga saker man 

kan göra så länge: pyssla och pynta, baka och slå in paket. Och sen är det äntligen julafton! 

En färgglad och mysig bok med mycket julstämning som passar för de minsta bilderboksläsarna. 

Tipsare: Martina 

  

Barnböcker, 6-9 år 

Julklappstjuven  

av Anna Jansson & Mimmi Tollerup 

Det är några dagar innan julafton i Visby och hemma hos Emil Wern är julförberedelserna i full gång. Men allt är 

inte frid och fröjd, det är nämligen en julklappstjuv i farten! En tjuv förklädd till tomte tar sig in i hus och lägenheter 

och stjäl julklappar. När Emils granne blir bestulen tar vår huvudperson saken i egna händer. Det här är ett fall för 

Emil Werns detektivbyrå! 

Ett riktigt bra julmysterium. Julklappstjuven är en del i den fristående serien om Emil Wern, detektiv. Författaren 

Anna Jansson är annars mest känd för sina vuxendeckare som utspelar sig på Gotland med Maria Wern i 

huvudrollen (Emils mamma!). 

Tipsare: Martina 

  



God jul, Lilla Lök  

Av Frida Nilsson & Maria Nilsson Thore 

Det är snart jul och Lilla Lök önskar sig bara två saker; en ny cykel och en pappa. Mamma har inte råd att köpa 

någon cykel och en pappa är inte det lättaste att skaka fram. Så då tar Lilla Lök saken i egna händer, men vad är 

egentligen en riktig pappa? 

En rolig och vemodig berättelse med 25 kapitel att läsa högt tillsammans från första december fram till juldagen!  

Tipsare: Petra 

  

Antologi, 6-9 år 

Första sagoskatten – jul  

En fullspäckad och inspirerande bok, rikt illustrerad och innehållande allt det som hör julen till. 

Eller vad sägs om; älskade julsagor, kända julsånger, fint julpyssel, roliga jullekar och recept på smaskigt julgodis! 

Vad mer kan behövas för att skapa julstämning? 

En riktigt härlig julbok för hela familjen! Dessutom medföljer en cd-skiva med julsångerna i boken. 

Tipsare: Petra 

  

Film 

Julkalendern från 1993 - Gubben Pettson Tomtemaskinen  

av Sven Nordqvist. 

Julstöket pågår hos Pettson och Findus. Men Findus är orolig, blir det verkligen jul om han inte säkert vet att 

tomten kommer. Så Pettson bygger en tomtemaskin i smyg för att kunna garantera Findus en tomte på julafton. 

I rollerna som Pettson och Findus ser vi Ingvar Hirdwall och Ika Nord. 

Tipsare: Petra 


