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På lekis är Annok Sarri och Karin Bergström lejon i bur. De andra vill att de ska komma fram. Då kastar
Annok en docka i spegeln och allting går i tusen bitar. Karin vill trösta men Annok måste ut och lugna sig.
Med en vuxen. För Karin finns det inte mycket att göra utan Annok. Och hon kommer inte tillbaka, utan
flyttar långt bort: till Karigasniemi, Utsjoki, Lappland. Den här boken handlar om en liten blyg iakttagare som
blir varm av att bli sedd. Om dagispersonal som inte förstår och föräldrar som inte passar in. Om barns
maktlöshet inför stora förändringar. Och om att ingenting nånsin kan försvinna helt och hållet. I synnerhet inte
vänskap.
Minna Lindebergs och Jenny Lucanders första gemensamma bilderbok är innerlig, klok och vild i hjärtat.
Minna Lindeberg har nominerats till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur år 2013 för boken
Allan och Udo som hon gjorde tillsammans med Linda Bondestam. Vildare, värre, Smilodon är Jenny
Lucanders tredje barnbok. Det här är deras första samarbete.
Författarna och illustratörerna står i. Då kastar Annok en docka i spegeln och allting går i tusen bitar.
Jäsenenä saat kirjat. Välkommen tisdagen den 20 oktober 2015 till ett unikt skrivarseminarium i Helsingfors
med temat ”Mångspråkigt skrivande i de nordiska länderna”. 5-4-2017 · Minna Lindeberg och Jenny
Lucander (ill. De andra vill att de ska komma fram. Sex av dem är finskspråkiga, två svenskspråkiga. Minna
Lindeberg läser högt ur boken Vildare, värre, Smilodon och Jenny Lucander berättar om sitt arbete. Skickas
inom 3-6 vardagar. Vildare, värre, Smilodon av Lindeberg, Minna: På lekis är Annok Sarri och Karin
Bergström lejon i bur. Jäsenenä saat kirjat edulliseen kerhohintaan. Plötsligt tar hon tag i en äppelbit och
hugger till, i mitten, där kärnhuset hade suttit. 4B-luokan hiihtoretki. Av: Isol. 00 avg rating — 3 ratings:
Want to Read saving.

Köp boken Vildare, värre, Smilodon av Minna Lindeberg (ISBN 9789523330108) hos Adlibris.
Det är ingen lätt bok Minna Lindeberg och Jenny Lucander har skapat i Vildare, värre, Smilodon.
På dagis är Annok Sarri och Karin Bergström lejon i bur. 31-10-2017 · Illustrasjonene til Jenny Lucander i
«Vildare, värre, Smilodon» oppløser grensene mellom virkelighet og fantasi, mellom den faktiske og den
fiktive. De andra vill att de ska komma fram. I Minna Lindebergs Vildare, värre, smilodon, med illustrationer
av Jenny Lucander, beskrivs en tuff verklighet bekant för många barn. Det är jobb, det är barn, det är
matlagning, hundpromenader, vänner, sol i trädgården, mina föräldrar som var på. Jenny Lucander
Illustrations.

