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Utanför dörren sitter en tant med filtar och foton och ber om en slant. Vi är här för att handla. Vi ska
fredagsmysa. Tanten har vantar. Hon ser ut att frysa. Jesper Lundqvist och Marcus Gunnar Pettersson skildrar
mötet mellan ett barn som är och handlar och en tant som ber om pengar utanför affären. En berättelse om vår
samtid som har saknats i barnbokshyllan. OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och
Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i bokvärlden. Boken är tryckt i vår
geografiska närhet på miljöcertifierat papper och tryckeri. Sagt om boken: En av de bästa och viktigaste
böckerna någonsin! Otroligt vacker, både i text och bild. Julia, läsare Årets allra finaste bok, både till form och
innehåll. Om barnet som blir vän med en romsk tiggare. Om svåra frågor om varför vissa har medan andra
inte. (...) Borde köpas av alla förskolor, skolor och föräldrar NU. Hallands Nyheter På vers berättar Jesper
Lundqvist om ett barns möte med en EU-migrant både folkbildande och utopisk! Kulturnytt i P4 Alla barn
idag ser människor som tigger och bor i offentliga miljöer, men det finns bara ett fåtal böcker som skildrar
detta samtidsproblem. I Vi letar skatt ges inga förklaringar till varför dessa människor har en svår situation,
utan det är en berättelse om vänskap som sträcker sig förbi språksvårigheter och åldersgränser. Det är
välgörande att både textförfattaren Jesper Lundqvist och illustratören Marcus Gunnar Pettersson utgår från ett
inkluderande och vardagsnära perspektiv och lyfter fram frågor kring orättvisor och utanförskap på ett
barnnära sätt. Helene Ehriander, BTJ Inte går det väl att göra bättre efter Monsterhund-böckerna? Joho då. Om
de som har allt och de som har inget. Och hur ett litet barn inte bara kan stänga av sitta hjärta och gå förbi.
Allt på rim, så det brister i hjärtat av vad bra det är. Bilder som dansar verklighet och mångfald, med så
vackra minspel att jag blir tårögd. (...) Tack för denna otroligt fina.
Mia Hansén, Kreativituren Det här är en fantastisk berättelse som på ett enkelt sätt gestaltar varför människor
tigger. Texten är skriven på rim och illustrationerna är detaljerade och humoristiska. Lyrans Noblesser Våra
barn fick den här i julklapp. Den handlar om tanten med hål i vanten, som sitter utanför Ica och ber om pengar
från de rika. Den är så otroligt tänkvärd och varm om en sak som är kall. Vi älskar den, stora som små! Isa,

förälder
De kan hjälpa till med allt ifrån analys till skatt och deklaration av. Vi har redan hjälpt hundratals svenskar
att få ett jobb i Norge som lastbilschaufförer och hjälper gärna dig också. Den viktigaste BOKEN. 200 SEK.
För somliga är. I boken får vi ta del av ett möte mellan ett barn och en tant utanför matbutiken. Klart vi ska
hjälpa att hitta den skatt personen behöver. Sök efter de senaste jobben inom Juridik - Skatt i Sverige på
Careerjet, sökmotorn för jobb. Vi letar efter nya spännande produkter. UR Samtiden - Små barns hjärnor och
lekfullt lärande: Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen - UR Skola This Pin was discovered by
Helena Vallo Hult. Du och jag min skatt.
De brukar hålla till på sin balkong med sina vänner. Teosvinkki: otsikko on linkki teoksen tietoihin Jesper
har skrivit boken Vi leter skatt och här gör han en PechaKucha-version av sin bok, på rim och människovärde.
This Pin was discovered by Ellen Duthie. Five individual diplomas for Formex's Nova Design Award 2013.
Mertsi kamela nína, nebi ná akadíves.

