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BESKRIVNING

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 andäktigtTexten 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, SkånskanJag 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, BarnbokspratDet 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 RuthströmDen 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, BTJFavorit i barnbokshyllan just nu:
Orättvist! Eva Emmelin, Skånskan



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till orättvis - Synonymer.se

orättvis - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Orättvist - Nästan för lycklig - amandasblogg.com

Det tycker vi är orättvist och något vi vill ändra på, säger socialminister Annika Strandhäll.

orättvis - Wiktionary

Det är orättvist! Om barn och rättvisa - Varför får Svante en ny jacka men inte jag!? - Karin slipper alltid
hjälpa till! - Varför får inte jag vara ute ...
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Orättvist!

https://www.bo-fi.club/?p=OR%C3%84TTVIST!&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=OR%C3%84TTVIST!&ln=se
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