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Träffsäkert, humoristiskt och hoppfullt om stora känslor! Rose Lagercrantz och Eva Eriksson, två älskade
barnboksveteraner, berättar vidare om Dunne som just slutat ettan i denna fjärde fristående bok. En varm och
rolig berättelse där starka känslor får gott om utrymme, ibland med drastiska inslag, men som hela tiden andas
hopp om förståelse och försoning. Lättläst för nybörjarläsaren med kort koncentrerad text och roliga mitt i
prick-bilder.
Det är Dunnes första sommarlov - och det bästa! I alla fall hittills.
Hon är på en ö med Ella Frida, den bästa vännen i världen, medan pappa ligger på sjukhuset och kryar på sig
efter en trafikolycka. Han ringer varje dag, men så uteblir samtalen. Dunne blir orolig, men Ella Frida kan
konsten att trösta och muntra upp sin vän. Det finns ju så mycket roligt att göra på Härligön: bygga kojor,
fiska, spana efter vilda djur - och bada förstås, flera gånger om dagen! Men en dag dyker pappa upp, med
kryckor och sjuksköterska och allt! Det besöket blir inte som någon hade tänkt sig. Men som tur är finns bästa
vännen på plats när det händer sånt som inte får hända här i världen. Enligt Dunne. De tidigare böckerna om
Dunne heter Mitt lyckliga liv (2010), Mitt hjärta hoppar och skrattar (2012) och Sist jag var som lyckligast
(2014). De har alla hyllats och fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Mitt lyckliga liv
nominerades till Deutscher Jugendliteraturpreis 2012 och var med på New York Times lista Notable

Children's Books of 2013. "... man vaggas in i barnens sommar av hav och bad, geggamojor, vilda och tama
djur, lekar som fortsätter i dagar. Det är också barnen som är tydligaste rösterna i berättelsen .../ Rose
Lagercrantz ... hittar finurliga vändningar." Vivecka Bladh, Kulturnytt, Sveriges Radio "... i Dunnes värld
borde alla stiga in och värma sig. Rose Lagercrantz språk är enkelt, sparsmakat som lyrik där varje stavelse är
betydelsebärande." Pia Huss, Dagens Nyheter "Språket är så rättframt och enkelt att man känner hur Dunnes
lilla hjärta krymper ihop, att livet inte är kul längre./.../ Eva Erikssons illustrationer är utan motstycke. Med
några få linjer tecknar hon Dunnes alla känslomässiga skiftningar." Kerstin Hagstrand-Velicu, Bibliotekstjänst
Det startar klockan 14. Två berättelser som mycket väl beskriver en 6-7 årings. 2013 Bonnier Carlsen.
Barndom. Skickas inom 1‑2 vardagar. Han uppfostrades av sin mor Hajieh Agha Khanum efter mordet på
fadern Mostafa. av Johansson Anders L.
E-bok, 2015. debatt- och infoblogg som forskar och analyserar kring homosexualitet och andra
hbtq-avvikelser, avslöjar obekväma och förbjudna sanningar, belyser vägen ut ur. Vilka umbäranden Rose
Lagercrantz utsätter henne för. Rikshushållaren. Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på
Boksampo. I biografin Rikshushållaren ges en unik inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och
gärning, i både med- och. Rose Lagercrantz och Eva Eriksson, två älskade barnboksveteraner, berättar vidare
om Dunne som just. Fraktfritt över 99 kr Vi har. Allt börjar med ett blandband, ni vet sådana vi gjorde på den
tiden då kassettbanden fanns.

