Hvor er Willy?

Av Martin Handford

Åmes let og finn i
Travelby
Av Richard Scarry

Morsomme
myldrebøker
-for små og store

Har du sett Willy, gutten
med topplue og rødstripete genser? I Hvor er Willy?-bøkene er Willy på
reise gjennom historien, og din oppgave blir å
finne ham igjen i alt mylderet.

Hvor er Wookien?
Av Katrina Pallant

I Hvor er Wookien 1 og 2
skal du finne den hårete helten, og mange
andre av dine yndlingsfigurer på letingsferd
gjennom galaksen. Opplev det ene eventyret
etter det andre på helt nye steder i Star Warsuniverset.

Åme er høyt og lavt og
overalt hele tiden. Kan du hjelpe Åme med å
lete etter alle tingene i denne travle myldreboken? Boken er fartsfylt, spennende, innholdsrik
og full av kjente figurer fra Travelby.

Finn Mimi

Av Katherine Lodge

Bli med i jakten på Mimi! Finn Mimi, Finn Mimi hjemme og Finn Mimmi
på ferie er fine pekebøker for de minste, der oppgaven er å finne
Mimi på bildene.

Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i
Rogaland. Få flere lesetips på ditt bibliotek
eller sølvberget.no/lesetips.

Fine bildebøker som
vrimler av detaljer

- let og finn!

Hvor er surikaten?
Av Paul Moran

Velkommen til
Mamoko

Av Aleksandra Mizielinska og Daniel Mizielinski

Bli med verdens kuleste
gjeng surikater på et fantastisk eventyr jorda rundt. Du finner dem i
vrimmelen i Paris og ved pyramidene. De kjappe surikatene er ikke lett å få øye på blant alle
menneskene. Men om du ser godt etter, finner
du ti av dem på hver eneste tegning.

Jeg finner mysterier
Av Jean Marzollo

Jeg finner skattejakten, Jeg finner fantasi og Jeg
finner mysterier er store fotobøker
med detaljerte bilder. Til hvert bilde er det rimgåter med lete-og-finn-oppgaver for store og
små. Noen oppgaver er lette, andre er
vanskelige. Kan du finne alle?

Dette er er ordløs myldrebok hvor du selv blir
historiefortelleren. Her kan du følge et stort antall karakterer, og bare fantasien setter grenser
for hvordan fortellingene vil utarte seg.

Hallo skogen!
Av Anna Fiske

I bøkene Hallo jorda!, Hallo
byen!, Hallo
planeten!, Hallo der nede!, Hallo havet! og nå
sist Hallo skogen! tar Anna Fiske oss med på
oppdagelsesferd gjennom ulike landskap. Her
kan du følge med på hva som skjer med ulike
karakterer, og på hvordan omgivelsene forandrer seg fra time til time.

Borte vekk i verdensrommet
Av Flu Hartberg

Bli med på en intergalaktisk reise med Arthur og
resten av familien, som suser ut i verdensrommet med romskipet Stjernegris. Hvilken planet
blir din favorittplanet? Umulius? Cowboybeltet?
Mekanikus Fix?

Døgnvrimleboka

Av Britte Teckentrup

Bli med Familien Hoppedal på tur i havnen. Her
skjer det mye i løpet av ett døgn! Fiskebåter reiser ut og inn, og store skip passerer. Kan du se
hva Helge Hund har på kroken? Eller hvem som
har mest lyst på fisken til Fiona og Finn Fiskå?

