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Storebror är så bra på att rita. Mint vill vara lika bra, fast helst bättre.
Det är bara det att hon inte ens vet vad hon ska rita. Till slut kommer
hon på det: snö får det bli. Det är ju en jättebra idé - tills allt går fel.

Helt fel.

Dumma teckning är en humoristisk berättelse om att vara ett yngre
syskon som vill vara stort och duktigt, om ilskan när det inte blir

som man tänkt sig - och om glädjen när man lyckas!

Johanna Thydell har skrivit ungdomsromanerna I taket lyser
stjärnorna, Det fattas en tärning, Ursäkta att man vill bli lite älskad
och Mornitologen. Det är en gris på dagis (illustrerad av Charlotte
Ramel) var hennes första bilderbok. Den har blivit en stor succé med
närmare 50 000 exemplar sålda i Sverige och som givits ut i 15

länder.

Emma AdBåge har på Alfabeta bland annat gett ut Sven käkar mat,
samt illustrerat Rally och Lyra och Rally och Lyra och Limpa, med

text av Marie Norin."Dumma teckning! är en av årets bästa
bilderböcker, där det uppstår en irriterad, rasande magi mellan text



och bild, en studsande upptrappning som lika mycket handlar om
skaparvånda som om ett småsyskon med mindervärdeskomplex.
Upplösningen är lika enkel som genial." Lotta Olsson, Dagens

Nyheter
"Världens finaste, tryggaste, mest kärleksfulla bok. (...) Den är så

fin!" Victoria Hansén, Malou efter tio
"Åh, vilken underbar, härlig bilderbok - en av årets absolut bästa,
både när det gäller text och bild!" Belinda Graham, Tidningen

Kulturen
"En av årets mest självklara Augustnomineringar är bilderboken
Dumma teckning!, som är en osedvanligt lyckad kombination av
text, bild och form." Lotta Olsson, Dagens Nyheter (för andra

gången)
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