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Engelska bilderböcker 
 

Tipslista på bilderböcker på engelska från Cirkulationsbibliotekets 
utbud. 
Läs mer om böckerna på cirkbloggen.se 



  

Sida 2 

Pretty Salma av Niki Daly 
Det här är en rolig variant på en känd saga. Niki Daly har skrivit och 

illustrerat och det är  förstås inte i mörka skogen utan på en marknad i en by i 

Ghana som vi möter vår söta Salma. Hon råkar ut för ett bedrägeri på vägen 

till mormor, liksom Rödluvan, och istället för elaka vargen är det Herr Hund 

som verkligen är en fräck jycke. Herr Hund lyckas lura av Salma alla de varor hon köpt till 

mormor och till och med hennes flipflop-skor. Och sedan ger han sig iväg hem till mormor – 

hur ska det gå? Läs och jämför, studera bilderna och ha kul! Vi har den även på svenska. 

 

Will & Nill av Farhad Hasanzadeh   
Will 6 Nill är två mycket hungriga katter. Nill ligger och drömmer om mat 

medan hans vän Will börjar leka med sin nya vän Sparven. Medans Nill 

fortsätter att sova hittar Will något som luktar välditg apptitligt. Passar för 

nybörjarläsare. 

 

One, Two, Tree!    
En mycket charmig och intressant bilderbok från Indien. Målningarna ser ut att 

bestå av små, små streck eller stygn och det är bara en mening på varje sida. 

Passar utmärkt som en introduktion både till engelska och till konst. 

 

Doggy slippers av Jorge Luján och Isol 
Med viss assistans från en grupp barn har författaren skrivit denna bok som  

innehåller enkla dikter som är perfekta för nybörjarläsare av engelska.”My 

monkey and I are exactly alike / except for our hands and feet / our hair / our 

bodies / our mouths / and clothes / and that I don´t stink”.  

 

Show way av Jacqueline Woodson 
Soonies gammelmromor var bara sju år när hon var tvungen att börja arbeta på 

en stor plantage. Hon började då sy lapptäcken, så kallade Show ways,  där 

hemliga kartor kunde gömmas till slavar så att de kunde fly. Soonies 

gammelmormor förde kunskaperna om Show ways vidare till sin dotter och så 

har det fortsatt. En bok om att se ljust på framtiden trots allt.  


