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Favorit i barnbokshyllan just nu: Orättvist! Lillskrot får åka vagn. Storskrot måste gå. ORÄTTVIST! Storskrot
får mysa i soffan. Lillskrot måste lägga sig. ORÄTTVIST! En liten bok om stora känslor. Orättvist! är Åsas
och Carolines, skaparna bakom de populära böckerna Tesslas mamma vill inte! och Tesslas pappa vill inte!,
tredje bok på OLIKA förlag. Denna gång handlar det om syskonskap. Genom att använda sig av unikaraktärer
vill Åsa ge alla barn möjligheten att identifiera sig med den universella känslan av avundsjuka. Caroline har i
sin illustrationer skildrat en familj med mycket känslor och två härliga och starka karaktärer. OLIKA förlag
har tilldelats Rättvisepriset och Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i bokvärlden.
OLIKA trycker på FSC-märkt papper på FSC-certifierade tryckerier i Baltikum för att minimera
miljöpåverkan. Sagt om boken: Den här boken är en riktig pärla för alla stora och små syskon. Storebror
lyssnar andäktigt Texten är rak och upprepande, precis så indignerad som sin känsla och precis så full av
kärleksfull avund som syskonskapet är. Bilderna är varma och glada, liksom i skaparnas andra fina böcker om
Tessla.
Jag gillar figurernas öppenhet, som bjuder till igenkänning, gillar de skrotiga smeknamnen. Eva Emmelin,
Skånskan Jag brukar sätta Stina Wirsén högst upp på listan för den skickligaste på att gestalta det stora i det
lilla men här får jag en ny favorit. Att göra enkla barnböcker är svårt men med bild och text och en förmåga att
få fram ett tydligt budskap på rätt sätt så kan man skapa fantastiska barnböcker. Det här är en sådan bok,
tycker jag. Jag gillar den skarpt! Sanna Juhlin, Barnboksprat Det är en fantastisk bok som på ett humoristiskt
och tydligt sätt visar på hur det är att leva med syskon. Dessutom får vi äntligen i litteraturen se adoptivbarn
på ett helt naturligt och självklart vis. Älskar! Nina Ruthström Den universella "avundskänslan" gestaltas i
både bild och text på ett mästerligt sätt: Storskrots och Lillskrots buttert avundsjuka minspel är träffsäkert
förmedlat och ingen tvivlar på hur avundsjuka de är på varandra! Orättvist! är en färgstark, skojig och ytterst
igenkännande bok både för liten och stor. Elisabeth Eliasson Roos, BTJ Favorit i barnbokshyllan just nu:
Orättvist! Eva Emmelin, Skånskan

Detta är SK Rullen.
30 Visir är inte okej för en dam i herrhockeyn. Hallå gott folk. Detta är SK Rullen. Föreningen verkar för att
hålla minnet och arvet efter sångaren, kompositören och skandalartisten Johnny Bode (1912-1983) levande.
Portvinstå så sjukt orättvist Sverker Sörlin visar att gikt drabbar godtyckligt Det är orättvist. Från mars –
november: Söndag och helgdag: 9. Från mars – november: Söndag och helgdag: 9. Genom att fortsätta
använda olika. Mina föräldrar hade rest utomlands på semester, så jag fick lov att tillbringa min påsk hos min
faster och hennes familj. 30 Visir är inte okej för en dam i herrhockeyn. På olika. – Karin slipper alltid hjälpa
till. – Karin slipper alltid hjälpa till. – Varför får inte jag vara ute till kl. Så enkelt skulle vi kunna förklara
vad vi gör här på Svenska Textilfilter, men det skulle bara förklara en liten del av vad vi gör och vara djupt
orättvist … Libertarianism är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att
minimera staten och dess inflytande över människors liv. Det kan vara mamma, pappa, storebror, lillasyster,
mormor, morfar, farmor, farfar, hunden, katten och så vidare. Karmelitnunnornas kapell Fortunavägen 55,
257 30 Rydebäck. – Varför får inte jag vara ute till kl.

